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Voorwoord 
 

Het CDA Schagen heeft na de samenvoeging van Harenkarspel, Schagen en Zijpe op 1 januari 2013, 

de afgelopen 5 jaar als de grootste coalitiepartij deel uitgemaakt van het gemeentebestuur. 

Met 9 gemeenteraadsleden in de raad en 2 wethouders in het college hebben wij mede 

verantwoordelijkheid gedragen voor het beleid in de gemeente Schagen.  

In deze periode is het ons gelukt het overgrote deel van het verkiezingsprogramma ten uitvoer te 

brengen, terwijl wij ook de gemeentefinanciën weer op orde moesten brengen. 

Samen met onze coalitiegenoten en mede dankzij een goede samenwerking met alle partijen 

in de gemeenteraad hebben wij de nieuwe gemeente Schagen op de kaart gezet!  

Binnen het CDA zijn vorig jaar, met medewerking van leden, dorpsraden, externe 

(belangen)organisaties en inwoners zogenaamde CDA100 bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit alle 

dorpskernen binnen de gemeente Schagen hebben we input gekregen om zo te komen tot een 

programma dat door de inwoners en ondernemers in onze gemeente breed wordt gedragen.  

Met trots presenteren wij daarom ons nieuwe verkiezingsprogramma! 

In de inleiding van het programma is te lezen welke 5 thema’s het CDA politiek met name drijft. 

Vervolgens laten we zien hoe we deze thema’s tot uitdrukking brengen in het beleid dat we de 

komende 4 jaar willen voeren.  

Het laatste deel van het programma bestaat uit een overzicht per dorpskern binnen de gemeente 

Schagen met daarin opgenomen:  

• Een kort stukje ontstaansgeschiedenis 

• Wat hebben we de afgelopen vijf jaar bereikt? 

• Wat zijn onze plannen voor de komende 4 jaar?  

Een programma schrijven is één ding. Een programma daadwerkelijk tot uitvoer brengen is slechts 

mogelijk als het CDA op 21 maart 2018 op uw steun mag rekenen.  

Samen Schagen leefbaar houden. Het CDA Schagen is er klaar voor! 

 

CDA Schagen, 

Het bestuur  
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Inleiding 
 

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtigheid, 

tolerantie en verantwoordelijkheid. In een steeds veranderende wereld vormen juist deze gedeelde 

waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en 

tradities beschermen en doorgeven aan de volgende generaties. 

 

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen-

leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid 

nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar wonen, werken 

en leven. Een gedeeld besef van waarden en normen, van omgangsvormen, rechten en plichten. 

Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en 

vaardigheden. 

 

In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of 

gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en 

met elkaar. De gemeente en de markt zijn in onze visie dienstbaar aan de samenleving en niet 

andersom. 

 

In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in 

familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor 

elkaar nemen. Evenzo kunnen mensen vaak terugvallen op hun vriendenkring, buren en collega's. Die 

belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt 

voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan 

zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en mensen met een beperking 

goed geregeld en, waar mogelijk, onderling vormgegeven is. 

 

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in het streven naar 

een eerlijke economie. In de eerlijke economie staan gelijke kansen voor iedereen en oplossingen voor 

de lange termijn voorop. De visie op een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het 

welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de 

economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. Waarbij we oog hebben voor de 

kansen van de techniek, maar ook voor voldoende bescherming van mensen voor wie die techniek 

eerder als een bedreiging dan als een kans overkomt. 

 

Daarbij is het niet zo dat de gemeente dit allemaal van bovenaf gaat regelen. De gemeente helpt 

initiatieven vanuit de samenleving ruimte geven en mogelijk maken. 

 

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan  

doen, nu en ook de komende generaties.  
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Programmapunten CDA100  
  

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners gehoord worden en dat hun ideeën serieus worden 

genomen.    

  

Vanuit die participatieve gedachte heeft het CDA alle inwoners opgeroepen om input te leveren 

voor  het verkiezingsprogramma. In drie zogenaamde CDA100-bijeenkomsten zijn inwoners met elkaar 

in gesprek gegaan over goede ideeën voor onze gemeente. De gekozen punten treft u hierbij aan. 

Daaruit zijn de volgende concrete doelen naar voren gekomen die integraal onderdeel uitmaken van 

het CDA-verkiezingsprogramma. Deze punten zijn een belangrijk onderdeel van het CDA-programma, 

vanzelfsprekend worden er nog veel meer punten in dit programma toegelicht.  

  

CDA100 Oud Harenkarspel  
• 30km-zone inrichten op Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg  

• Beter onderhoud van fietspaden, voetpaden en groen    

• Nieuwbouw bij Remmerdel Warmenhuizen, inclusief doortrekken Noorderlicht   

• AED-voorzieningen vorstvrij houden   

• Aandacht voor leefbare kernen   

• Sterke lobby bij provincie voor meer woningen en betere bereikbaarheid   

• Subsidie- en accommodatiebeleid aanpassen   

• Plan voor dorpscentrum Tuitjenhorn   

• Betere communicatie, onder andere over werkzaamheden   

• Verkeersknelpunten Tuitjenhorn bij kruispunt Delftweg-Dorpsstraat, 
snelheid en Veilingweg - Dorpsstraat  

• Zonnepanelen bij nieuwbouw   

• Bedrijven adviseren zonnepanelen te plaatsen    

  

CDA100 Oud Zijpe   

• Woningbouw in alle dorpen  

• Vaste oeververbinding Burgervlotbrug  

• Glasvezel met gemeenschapsgeld  

• Meer sociale huurwoningen  

• De kernen bereikbaar met openbaar vervoer  

• Sport 25% meer subsidie voor herstel bezuinigingen  

• Bedrijven ruimte geven voor groei  

• Meer fietspaden langs de buitenwegen  

• Leefbaarheid van de kernen  

• Dorpen en kleine wegen vermijden met zwaar (landbouw)verkeer   

  

CDA100 Stad Schagen  

• Meer (betaalbare) woningbouw voor jongeren en senioren  

• Fietspad langs de N245 voor de veiligheid en als scholierenroute  

• Duurzame gemeente: Meer zonnepanelen, gasloos bouwen en energiecoöperaties  

• Goede dienstverlening op het gemeentehuis, niet doorverwijzen naar de website  

• Beter onderhoud van wegen en trottoirs  

• Meer sociale woningbouw (huurwoningen)  

• Leefbare kleine kernen, onder meer door verenigingen te faciliteren  

• Aandacht voor de agrarische sector  

• Het instellen van een jongerenraad en stemmen op een jongere kandidaat  

• Goed onderhoud van groenvoorzieningen  

• Openbaar vervoer, busvervoer op maat houden voor scholieren en ouderen  
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Waarden en traditie 
 

De gemeente Schagen bestaat uit 25 dorpen en een stad. Elk van deze kernen heeft een eigen 

karakter, eigen omgangsvormen, eigen kwaliteiten en eigen krachten. Het past bij de traditie van het 

CDA om die eigenheid te erkennen en de wensen van elk dorp en elke wijk op zich te beschouwen. Wij 

maken geen eenheidsworst van elke kern, het CDA ziet ieders unieke kwaliteiten en helpt die nog 

verder tot bloei te brengen. 

 

Het noorden van Noord-Holland heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis met de Westfriese cultuur 

en de inpolderingen van onder andere de polder Zijpe. Er is een rijke agrarische traditie met een 

mentaliteit die veel werkgevers aan onze regio bindt. Daarenboven wordt onze samenleving versterkt 

door de aanwezigheid van wetenschappelijke instituten in de Pettemer duinen en grote 

zaadveredelaars rond Warmenhuizen. Veel knappe koppen uit deze vakgebieden versterken ook 

verenigingsbesturen in cultuur, sport en samenleving. Harde werkers en goede denkers, dat is 

kenmerkend gaan worden voor de samenleving in onze gemeente. 

 

De gemeente Schagen is een veelzijdige gemeente met prachtig boerenland, een stadskern met 

regiofunctie, ’s werelds grootste bollentuin, unieke natuurgebieden bij de kust en een uitgestrekt strand. 

Elk jaar komen honderdduizenden toeristen op bezoek. Toch zijn wij niet gewend om dat met trots uit te 

dragen. We vinden het eigenlijk heel gewoon. 

 

• Het CDA onderkent de eigenheid en unieke kwaliteiten van alle kernen in de gemeente en 

steunt alle dorpen en de stad in gelijke mate. 

 

Respect en samenleven 
Het CDA ziet mensen niet als individuen, maar als mensen die in verband staan met andere mensen. 

Mensen hebben altijd een relatie tot elkaar, juist mét anderen worden wij wie we zijn. Het CDA helpt 

mensen om zich naar vermogen in te zetten voor de samenleving. Van mensen met veel talenten mag 

je extra verwachten dat zij die inzetten om anderen te helpen, bijvoorbeeld door actief te zijn in het 

verenigingsleven, in mantelzorg of in dorps- of wijkraden. Als mensen daarentegen eenzaam zijn, faalt 

de samenleving. Wij hebben met z´n allen de verantwoordelijkheid om eenzaamheid bij anderen tegen 

te gaan. We mogen dan ook van elkaar verwachten dat we naar elkaar omzien. We zien elkaar staan: 

buren, medesporters, collega´s, familieleden.  

 

Mensen mogen respect van elkaar verwachten en het is logisch om elkaar aan te spreken als dat even 

niet gebeurt. Op de sportvelden, zeker als het om jeugdwedstrijden gaat, gaan we respectvol met 

elkaar om, hoe spannend het ook is. Op straat laat je geen zwerfvuil achter, maar houd je onze 

gezamenlijke leefomgeving schoon. Ook overlast door bijvoorbeeld jongeren wordt tegengegaan door 

goede communicatie en het zorgen voor een goede sfeer. Hiernaast werkt de zichtbare aanwezigheid 

van de jongerenwerker, de wijkagent en surveillance door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) 

preventief. 

 

• Het CDA staat voor een samenleving waarin respect logisch is. 

• Inwoners moeten elkaar kunnen aanspreken op gedrag. 

• Optreden tegen het opzettelijk vernielen en de schade verhalen op de vandalen. 

• Voorkomen van honden- en paardenpoepoverlast, maar geen hondenbelasting invoeren. 

 

Tegen vervlakking door betutteling 
Het is niet normaal meer hoezeer groepen in onze samenleving blijven roepen om van alles te 

verbieden. In een goed functionerende democratie houdt de meerderheid rekening met de 

minderheid, maar kan het niet zover gaan dat het belang van elk groepje mensen ervoor zorgt dat de 

democratie het gevoel krijgt “er iets mee te moeten”. Daarmee ontstaat een moderne vorm van 

betutteling die veel charmante kanten van onze samenleving zal vervlakken.  Het CDA is tegen 

betutteling. Verbieden dat anderen dingen doen die jezelf niet op prijs stelt, wil het CDA zoveel 

mogelijk voorkomen. Het CDA wil geen verbod op houtkachels, geen verbod op vuurwerk, geen 

verbod op Sinterklaas en Zwarte Piet, geen verbod op fietsen zonder helm, geen verbod op terras-

verwarmers en niet stoppen met christelijke feestdagen zoals Kerst, Pinksteren en Pasen. 

 

Het is volstrekt normaal dat mensen die in elkaars nabijheid wonen, werken en recreëren het niet altijd 

met elkaar eens zijn. Wij zien in de praktijk dat eenvoudige conflicten steeds vaker voor de rechter of 

via de gemeente worden uitgespeeld. Gevolg is vaak langlopende en dure conflicten en serieuze 



 

8 CDA Schagen  - Verkiezingsprogramma 2018 / 2022 

stress door burenruzies. Dit is in veel gevallen te voorkomen door elkaar direct aan te spreken en 

onenigheid uit te spreken. Door elkaar ook in gevallen van onenigheid met respect te behandelen en 

het gesprek niet uit de weg te gaan, worden veel kleine conflicten voorkomen en grotere conflicten 

bespaard. Het CDA wil dat de gemeente bij een handhavingsverzoek tussen buren altijd eerst aanstuurt 

op het gesprek tussen de buren. Zo nodig adviseert de gemeente mediators in te zetten. 

 

• Het CDA is tegen allerlei betuttelende verboden die de samenleving doen vervlakken. 

• Mensen die zich aan elkaar storen worden aangemoedigd dat eerst samen uit te praten. 

 

Kermis en evenementen 
Er is niets dat de samenleving in een kern zo versterkt als gezamenlijke feesten. De jaarlijkse kermissen 

die in verscheidene dorpsharten worden gehouden, waarbij jong en oud gezellig samenkomen, binden 

mensen. Het CDA wil dat versterken waar het kan. Naast de kermissen zijn ook evenementen verbin-

dend zoals Paasvee en Popweekend in Schagen, Zandstock in ’t Zand, het Huisweid-festival en de 

sportweek in Warmenhuizen, Badpop in Waarland, het Straatfestival in Dirkshorn en diverse andere 

evenementen en dorpsfeesten. Wij weten hoe we een feestje bouwen en dat is alleen maar mooi. Dat 

samen vieren is iets dat past bij ons en dat dient de gemeente dus ook te faciliteren. Denk hierbij aan 

onder andere goede openingstijden en behulpzame vergunningverlening. 

 

• Feest is belangrijk, we mogen het leven vieren. Het CDA steunt lokale evenementen en 

kermissen. 

 

Kunst, cultuur en historie 
Kunstuitingen, van professionele kunst in de openbare ruimte tot kunstcreatie als vrijetijdsbesteding, 

zorgt voor verbinding tussen mensen. Waar mensen van verschillende achtergronden elkaar vinden in 

een gezamenlijke hobby, ontstaan begrip en wederzijds respect. De cultuur die in onze kernen beleefd 

wordt via de toneelverenigingen en zangkoren, is bijvoorbeeld zo’n verbindende kracht tussen mensen, 

jong en oud. De historische verenigingen helpen om het verhaal van ons gebied te vertellen, om ons te 

leren wie we zijn. Door de herinneringen levend te houden dragen ze bij aan de verbinding tussen 

mensen.  

 

Zoals topsport en breedtesport niet zonder elkaar kunnen, zo is in de cultuursector de professionele 

uitoefening niet mogelijk zonder de vele mensen die in hun vrije tijd actief zijn met bijvoorbeeld muziek 

maken, toneelspelen, aan ballet doen, schilderen of beeldhouwen. De gemeente heeft een taak de 

culturele voorzieningen in stand te houden en te ondersteunen. Het gaat om een breed aanbod, voor 

iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit. Organisaties die bezig zijn met het doorgeven van kunst en 

cultuur, zoals de Kunstroute Zijpe of de Westfriese Folklore, verdienen steun, zeker als ze een verbinding 

weten te maken met onze toeristische gasten.  

 

Voor de ontwikkeling van kinderen is creativiteit en aanraking met kunst erg belangrijk. Projecten op de 

scholen kunnen hier een prima bijdrage aan leveren, als schoolbesturen dat wensen kan de gemeente 

het extra stimuleren. Zo kunnen kinderen en jongeren zich bewust worden van hun creatieve talenten. 

Het muziekonderwijs bij muziekscholen en verschillende muziekverenigingen zorgt er ook voor dat 

muziekuitvoeringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij lokale festiviteiten en op nationale 

feestdagen.  

 

• Beschikbaar blijven stellen van een budget voor kunst- en cultuurprojecten op de basisschool. 

• Ondersteunen van de historische verenigingen en de Westfriese Folklore. De bijdrage aan de 

Westfriese Folklore om nog meer toeristen te trekken, blijft.  

• Ondersteunen van kunst- en cultuurorganisaties, zodat zij het huidige aanbod kunnen blijven 

bieden. 

 

Monumenten 
Van bijzondere historische waarde zijn onder andere het Huis ten Nuwendoorn, het Slot Schagen, de 

molens, de kerktorens, de terpen, vlotbruggen, de Oude Ursula in Warmenhuizen, de Grote Kerk in 

Schagen en het kerkje in Eenigenburg. Maar ook de monumentale Westfriese Omringdijk en de 

drooglegging van de polder Zijpe illustreren onze identiteit en geschiedenis. De gemeente heeft een 

blijvende verantwoordelijkheid om de historische waarden te bewaren voor volgende generaties.  
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Centrumstraten, beschermde dorpsgezichten, monumenten, kerktorens en molens wil het CDA 

beschermen en behouden voor de toekomst. Het CDA wil op die plekken stevig welstandsbeleid 

voeren om de authentieke beleving van onze leefomgeving te behouden. Wij steunen monumenten 

met een financiële bijdrage voor extra investeringen om bijvoorbeeld renovaties met authentieke 

materialen uit te voeren. Monumenten worden wat het CDA betreft vanaf nu opgesierd met een 

bordje met een toelichting over de geschiedenis van het pand. 

 

• Monumenten worden gekoesterd en gesubsidieerd. 

• Bordjes met een toelichting over de historie van het pand bij monumenten. 

 

Ruim baan voor vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze samenleving en de drijvende kracht van verenigingen. 

Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen 

daarom onze grote waardering. Waar het CDA kan, steunt zij verenigingen om vrijwilligers aan te 

trekken, onder andere door onnodige regels voor de vrijwilligers en voor verenigingen te schrappen. Zo 

vindt het CDA het onaanvaardbaar dat werk niet door vrijwilligers gedaan kan worden, enkel omdat 

het verzekeringsrisico bij de vrijwilliger zelf ligt als er iets per ongeluk misgaat. Het CDA wil dat de 

gemeente borgt dat alles ofwel gedekt wordt door onze vrijwilligersverzekering ofwel dat een andere 

oplossing gezocht wordt. 

 

De vrijwilligers van het rode kruis en de EHBO helpen bij evenementen als Sinterklaasintochten en 

feesten. Het CDA wil hiervoor een onkostenvergoeding geven. Het is ook belangrijk dat mensen elkaar 

kunnen helpen bij een noodgeval. Mensen die een EHBO-cursus volgen kunnen anderen helpen. Eerste 

hulp bij ongelukken redt levens of voorkomt dat letsel ernstiger wordt. Bij een hartstilstand redden AED-

apparaten levens. Een goed functionerend netwerk van AED’s door de hele gemeente is van 

levensbelang. Het CDA wil subsidie beschikbaar blijven stellen voor mensen die een AED-cursus volgen. 

Dat willen wij ook voor EHBO-cursussen gaan doen.  

 

Op initiatief van het CDA is de Schager Uitdaging gestart. Een initiatief dat bedrijven koppelt aan 

verenigingen. Spullen als gebruikte computers, bureaus en materialen die bedrijven niet meer 

gebruiken, worden via een online marktplaats en jaarlijkse ruilbeurs bij verenigingen gebracht. De giften 

van de Schager Uitdaging vertegenwoordigen inmiddels elk jaar een waarde van enkele 

tienduizenden euro's. Het CDA is trots op dit initiatief en zet het vanzelfsprekend graag voort.  

 

• Handelen met verenigingen vanuit een vertrouwensbasis, zonder bureaucratie. 

• Doorgaan met de Schager Uitdaging. 

• Steun voor vrijwilligers en verzekering van vrijwilligers tijdens hun vrijwilligerswerkzaamheden. 

• Volledige dekking in de gemeente van het netwerk van AED’s. 

• Vorstvrij bewaren van AED’s met regelmatige controle. 

• Blijven subsidiëren van AED-cursussen. 

• Subsidiëren van EHBO-cursussen. 

 

Media 
In een veranderende wereld nemen de sociale media steeds meer de rol over van traditionele media. 

Dat geeft snellere informatie, maar niet altijd meer transparantie. De lokale en regionale radio en 

televisie hebben belangrijke functies. Niet alleen zijn ze een podium met aandacht voor cultuur en 

samenleving, maar ook berichten ze over wat er wordt besloten in de politiek en daarmee helpen zij de 

politiek te controleren. De gemeente is open, toegankelijk en transparant naar alle lokale media. De 

gemeenschap heeft baat bij een eerlijke en objectieve berichtgeving. 

 

Onder het juk van bezuinigingen van hogerhand levert de Schager Courant elke dag weer een goed 

overzicht van wat er speelt. Naast alle lokale informatie heeft de lokale media een belangrijke rol om 

de politiek te controleren. Het is goed dat dat gebeurt. Het CDA is blij met een burgemeester die zich 

inzet voor de lokale krant en zich verweert tegen de bezuinigingen daarop. Met Schagen FM hebben 

wij een prima publieke zender die via radio, internet en televisie, voor de inwoners kosteloos, het lokale 

nieuws, de lokale activiteiten en vermaak biedt. Het CDA wil actief stimuleren dat Schagen FM uitgroeit 

tot de publieke zender van de regio, waarbij alle gemeenten vergelijkbaar bijdragen als Schagen. 

 

• Het CDA steunt de burgemeester in haar pleidooi voor goede lokale media. 

• Schagen FM behoudt dezelfde publieke financiering van de gemeente Schagen en wordt 

gestimuleerd om uit te groeien tot regionale zender. 
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Sterke Samenleving 
 

In onze gemeente overheerst het platteland (80% van het grondgebied), maar de stadskern Schagen 

heeft een belangrijke centrumfunctie. De vele kernen in de gemeente Schagen zullen blijven groeien 

door de centrale ligging in de Noordkop. De aantrekkingskracht is er ook omdat we zo min mogelijk in 

de hoogte bouwen. Voor een jongere maar ook voor een pas afgestudeerde is het dorp en de stads-

kern een geweldige plek om op te groeien, veilig en vertrouwd. Ouderen kunnen in hun vertrouwde 

dorp blijven wonen, waar de noodzakelijke zorg wordt geboden. In een sterke samenleving heeft elk 

dorp een ontmoetingsplaats in de vorm van een dorpshuis, kroeg of brede school waar de inwoners 

kunnen samenkomen. De inwoners van het dorp voelen zich betrokken bij het dorp en zorgen er dan 

ook voor dat hun woonomgeving er verzorgd uitziet. De schakels tussen de bewoners en het bestuur 

worden mede gevormd door een web van dorpsraden en wijkpanels. 

 

Meedoen en uitdagen 
De gemeente voert projecten niet uit voor zichzelf, maar doet dat altijd voor de inwoners. Voor grote 

projecten wil het CDA dat er gewerkt blijft worden met projectgroepen of klankbordgroepen die 

bestaan uit inwoners uit het dorp of de wijk. Het CDA is van mening dat het op die manier niet alleen 

een plan van de gemeente wordt, maar vooral een plan van de betrokken inwoners en organisaties 

zelf. Om het ook mogelijk te maken voor inwoners om mee te bepalen wat de prioriteiten van de 

gemeente zijn willen wij het concept van de CDA100 bijeenkomsten ook inzetten voor gemeentelijk 

beleid. Bijvoorbeeld door samen met inwoners een CDA100 brainstorm te organiseren voor de meest 

gewenste ontwikkelingen in hun dorp of wijk. 

 

Voor kleine projecten geeft het CDA de inwoners een right to challenge, de gelegenheid om uit te 

dagen. Als inwoners in de het dorp of in de buurt denken dat ze een project goedkoper kunnen 

uitvoeren dan de gemeente, dan krijgen ze die kans. Het CDA wil naar voorbeeld van gemeenten als 

Leeuwarden, vormgeven aan dit right to challenge door in overleg met dorpsraden en wijkpanels de 

kaders hiervoor vast te stellen. 

 

• Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk, het 

liefst in een project- of klankbordgroep. 

• CDA100 brainstorm model inzetten voor prioritering gemeentelijk beleid. 

• Inwoners krijgen de kans te bewijzen dat zij een project effectiever en goedkoper kunnen 

uitvoeren dan de gemeente. Het CDA noemt dit right to challenge. 

 

Dorpsraden en wijkpanels 
De gemeente heeft veel actieve dorpsraden in de dorpen, waar de stad weer met wijkpanels gewerkt 

kan worden. Deze raden en panels zijn voor de gemeente de ogen en oren in een gemeenschap, zij 

maken de gemeente alert op zorgen die leven. Zij worden gevraagd bij beleidsbeslissingen die het 

dorp of de wijk raken. Het CDA laat het aan de inwoners zelf over, hoe zij zich willen verenigen. Wie via 

de dorpsraad zaken aan wil kaarten bij de gemeente kan dat doen door deel te nemen aan het 

geregelde overleg of door zich beschikbaar te stellen voor de dorpsraad. Hoe dichter besluiten bij 

mensen georganiseerd kunnen worden, des te beter. Het CDA is er een voorstander van om dorps-

raden op verzoek vrij te kunnen laten beschikken over een gepast budget waarmee kleine projecten in 

de kern opgepakt kunnen worden. De dorps- en wijkraden kunnen dat naar eigen inzicht uitgeven aan 

zaken die de lokale samenleving versterken. Wel dienen zij daar eens per jaar verantwoording over af 

te leggen aan de inwoners.  

 

Dorpsondersteuners zijn vrijwillige adviseurs die mensen ondersteunen met vragen rond zorg, welzijn of 

leefbaarheid. Deze ondersteuners worden waar mogelijk door de gemeente bijgestaan en kunnen snel 

en direct contact opnemen met wethouders en ambtenaren. 

 

• Dorpsraden en wijkpanels zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. 

• Twee keer per jaar organiseert het college een vergadering met alle wijk- en dorpsraden 

tegelijk om elkaar te versterken. 

• Dorpsraden en wijkpanels kunnen een eigen budget van € 2,- per inwoner per jaar ontvangen 

voor lokale investeringen. 

• De gemeente helpt de vrijwillige dorpsondersteuners bij hun belangrijke werk. 
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Politiek 
Het CDA is voor laagdrempelige politiek, raadsleden en wethouders zijn benaderbaar. In een sterke 

samenleving weten veel mensen de weg naar de politiek te vinden. Het is belangrijk om die weg ook 

aan jongeren te leren. Jongeren die mee willen denken met de gemeente, ontvangt het CDA met 

open armen. De gemeente steunt blijvend het project Jongeren gaan politiek. Het CDA hoopt dat er 

een jongerenraad terugkomt in de gemeente Schagen.   

 

Een sterke samenleving met samenhang weet wat ze wil. Verenigingen, dorpsraden, ouderenbonden 

en andere belangenbehartigers weten hoe ze hun stem kunnen laten horen. Ook praktische wensen en 

problemen van groepen ouderen of jongeren, worden gelijkwaardig meegewogen bij die beslissingen. 

De gemeenteraad heeft een unieke verantwoordelijkheid om ook de belangen van minderheden te 

bewaken en niet doof te zijn voor zwijgende meerderheden. Het CDA toetst of alle groepen mensen 

die mee wilden helpen met het beleid van de gemeente, ook echt mee hebben kunnen helpen.  

 

• De politiek heeft de verantwoordelijkheid om inwoners te horen, om besluiten beter te maken 

en draagvlak te kunnen inschatten.  

• CDA-politici zijn benaderbaar voor alle inwoners, het belangrijk te weten wat er speelt ook bij 

mensen die het niet met het CDA eens zijn. 

• De gemeente steunt het project Jongeren gaan politiek, bij het Regius College. 

• Het CDA hoopt jongeren te betrekken bij de politiek via het instellen van een jongerenraad. 

 

Dienstverlening en service  
Juist in een grote gemeente als Schagen is het belangrijk dat extra aandacht wordt besteed aan een 

goede dienstverlening aan de inwoners. Digitale dienstverlening helpt daarbij. Soms kunnen inwoners 

om gezondheidsredenen niet naar het gemeentehuis toe om dringende zaken te regelen. Het CDA wil 

dat de gemeente in dat geval naar de inwoners toekomt.  

 

Het is belangrijk dat de gemeente makkelijk bereikbaar en vriendelijk is. De gemeente helpt telefonisch 

meteen of verbindt bij moeilijkere vragen gelijk door naar een medewerker. Het doorverwezen naar de 

website is niet vriendelijk en zal dus niet standaard gebeuren. Bij het gemeentehuis wil het CDA door-

gaan met de gastvrije ontvangst door onze gastvrouwen en -heren. Het ambtelijk apparaat werkt snel, 

en veel sneller dan twintig jaar geleden. Snelheid en klantvriendelijkheid zijn normaal geworden. Toch 

blijft het snel en doelmatig afhandelen van aanvragen voor het CDA een prioriteit.  

 

• Snelle en goede behandeling van mensen die de gemeente bellen. 

• Bij een vraag laat de gemeente weten hoelang het duurt voor er antwoord is. 

• Het CDA wil dat de gemeente zo snel en efficiënt mogelijk werkt. 

• Het mogelijk maken dat een ambtenaar naar de inwoner toekomt als die niet naar het 

gemeentehuis kan komen vanwege dringende redenen, zoals gezondheidsredenen. 

• Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal, waarbij 

doorverwijzen naar de website geen automatisme mag zijn. 

 

Veiligheid en leefbaarheid 
De inwoners zijn betrokken bij hun omgeving, hun straat en hun buurt. In de eerste plaats zijn zij het zelf 

die kunnen bijdragen aan veiligheid en een prettige leefbaarheid. Het veiligheidsbeleid is een zaak van 

samenwerking van inwoners en gemeente. Bijvoorbeeld via dorpsraden en wijkpanels kunnen inwoners 

gevraagd en ongevraagd zaken voorleggen aan het gemeentebestuur. In veel woonwijken werkt het 

concept van de WhatsApp-buurtpreventie erg goed. Buren informeren elkaar daarmee digitaal direct 

over verdachte situaties. De gemeente kan dat stimuleren door borden te plaatsen die boeven en 

boefjes laten weten dat er buurtpreventie is. 

 

De gemeente heeft ook een belangrijke taak bij veiligheid en toezicht op handhaving. Brandweer, 

politie en ambulance zijn gericht op snelle beschikbaarheid in de hele gemeente. Het CDA wil de 

veiligheid van bepaalde openbare gebieden, zoals het centrum van de stad Schagen en enkele 

bedrijventerreinen, vergroten door cameratoezicht vanuit ondernemers of de gemeente.  

 

De gemeente moet bij de nationale politie het belang blijven benadrukken van voldoende 

politieaanwezigheid ook wel 'blauw op straat' in de hele gemeente.  
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• Politie en jongerenwerkers dragen bij aan een veilige omgeving. 

• WhatsApp-buurtpreventie werkt tegen inbraken, de gemeente stelt borden beschikbaar. 

• Het CDA is voor cameratoezicht op risicoplekken, zoals industrieterreinen en de binnenstad. 

• Het CDA is trots op onze veteranen, de gemeente blijft meedoen aan veteranendag.  

 

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bebouwingsmogelijkheden op elk stuk land. Hoe hoog 

mogen woningen worden, hoeveel groen moet er in de wijken zijn, kan zware industrie naast woningen, 

waar is ruimte voor natuur en waar voor de agrarische sector, kunnen toeristische ondernemers 

groeien? Al dat soort overwegingen legt de gemeente vast in bestemmingsplannen. Het CDA wil meer 

rekening houden met strijdigheid tussen bestemmingen. Zo ontstaan burenruzies soms door het grote 

verschil tussen de aard van industrie en de aard van wonen. Nieuwe situaties waar dat dicht bij elkaar 

zit, wil het CDA graag voorkomen.  

 

De overheid heeft vaak moeite om de ambities van de samenleving en ondernemers bij te houden. 

Het maken van een postzegelbestemmingsplan voor kleine projecten, vraagt een heel boekwerk aan 

onderbouwing en vaak ruim een jaar proceduretijd. Het CDA wil ernaar toe groeien om straks 

tweejaarlijks voor het hele grondgebied een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarin dan alle 

wijzigingen steeds meegenomen kunnen worden. Bij invoering van de omgevingswet wordt op een 

vergelijkbare wijze gezocht naar verlagen van de drempel voor initiatiefnemers. 

 

De nieuwe omgevingswet die rond 2021 in moet gaan geeft de gemeente meer mogelijkheid voor 

maatwerk. Het CDA wil de maximale ruimte nemen om zelfstandig over de ontwikkeling van de dorpen 

en stad te besluiten, zonder dat de provincie zich overal mee bemoeit. De gemeente zit namelijk vaak 

veel dichter op de praktijk. 

 

• Burenruzies voorkomen door strijdige bestemmingen in de nabijheid te vermijden. 

• Twee jaarlijks een bestemmingsplan voor de hele gemeente opstellen, waarin alle plannen 

meegenomen worden om kosten voor inwoners en ondernemers te besparen. 

• Inspelen op de nieuwe omgevingswet en optimaal gebruik maken van de kansen. 

 

Welstand 
Voor niet-monumentale gebieden wil het CDA af van strenge en trage welstandkeuring. Mensen 

mogen zo veel mogelijk hun woning of bedrijf (ver)bouwen zoals zij dat willen. Wel wil het CDA dat 

mensen hun plannen goed afstemmen met de buren. Mensen die een advies van de specialisten van 

de welstandcommissie willen krijgen, kunnen bij het spreekuur advies vragen. Ook collega-architecten 

kunnen hier “sparren”. De overige plannen worden alleen ambtelijk getoetst. Enkel bij uitzonderlijke 

gevallen kan de gemeente kiezen om het aan de welstandscommissie voor te leggen. 

 

• Welstandsbeleid zo beperkt mogelijk, behalve in de centrumgebieden, beschermde 

dorpsgezichten en bij monumenten.  

• Welstandsbeleid niet afschaffen, maar welstandsuitspraken zijn eerder collegiaal advies dan 

bindende voorwaarde voor akkoord. 

 

Voldoende en betaalbare woningen 

De woningmarkt is sterk in ontwikkeling. Er is volop vraag en het CDA wordt daar in alle kernen op 

aangesproken.  De vraag naar woningbouw in onze gemeente lijkt echter nog niet op het netvlies van 

de provincie te staan. Het CDA zal zich er sterk voor inzetten om de groeiende vraag naar woningen 

onder de aandacht van de provincie te brengen, een vraag die verspreid is over de dorpen en de stad 

Schagen. Bij een eensluidend beeld daarover, kunnen woningen snel gerealiseerd worden.  

 

De afgelopen jaren heeft het CDA ingezet op het vlottrekken en volbrengen van de woningprojecten 

die in de oude gemeenten waren vastgelopen. In 2015 is de gemeente met strenger beleid gekomen 

om lang lopende projecten te verplichten van start te gaan. Het CDA wil dit beleid doorzetten en 

tegelijk nieuwe woningbouwplannen zo snel mogelijk realiseren door bestemmingsplannen klaar te 

hebben liggen voordat de provincie de ruimte gegeven heeft. Voor de leefbaarheid in de gehele 

gemeente is het goed dat alle kernen kunnen groeien. 

 

Door de extra woningen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, zijn de wachtlijsten afgenomen en 

kunnen steeds meer jongeren een starterswoning kopen. Met de ambitie om voldoende 

starterswoningen te realiseren in alle kernen gaat het CDA door. 



 

13 CDA Schagen  - Verkiezingsprogramma 2018 / 2022 

 

Nieuwe woningbouwprojecten moeten de ruimte krijgen. CDA wil vaker kleinschalige projecten 

toestaan, zodat er een gestage opbouw van de woningen per kern is en niet een groot plan in de tien 

jaar. Mooie initiatieven om lokale jeugd de kans te geven in het eigen dorp te blijven wonen zijn 

projecten van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het CDA wil in alle kernen grond 

beschikbaar stellen aan lokale CPO-projecten. Omdat deze jongeren niet, zoals projectontwikkelaars, 

mee kunnen dingen in ingewikkelde aanbestedingsprocedures, wil het CDA dat de gemeente grond 

voor dit soort projecten direct kan verkopen tegen de taxatiewaarde. 

 

Sociale huurwoningen zijn belangrijk voor een doelgroep met een minder hoog inkomen. De gemeente 

heeft goede ervaringen met Wooncompagnie die de meeste sociale huurwoningen in de gemeente in 

bezit heeft. Onderling is afgesproken dat de wachtlijsten niet oplopen en dat er fors bijgebouwd wordt. 

Alleen voor sociale huurwoningen hanteert de gemeente een sterk gereduceerd tarief voor de 

aankoop van grond. De vraag zal niet altijd hetzelfde zijn, waardoor er altijd wel enige wachttijd zal 

blijven. De wachtlijsten voor huurwoningen lopen nu echter op tot soms acht jaar. Het CDA wil dat de 

wachtlijsten voor sociale huur niet langer zijn dan 2,5 jaar in de dorpen en 3,5 jaar in de stad Schagen.  

 

• Meer koop- en huurwoningen bouwen voor alle inkomensgroepen, verspreid over de hele 

gemeente. 

• Voldoende starterswoningen in alle kernen. 

• Onnodig beknellende regels worden geschrapt. 

• Woningbouw blijft max. 3 bouwlagen + kap in de dorpen en 4 bouwlagen + kap in de stad. 

• Meer mogelijkheden voor woningbouw bovenop de provinciale woningbouwprogrammering 

blijven gezocht worden, ook in het buitengebied (buiten de rode contouren). 

• CPO-projecten krijgen voorrang bij aankopen van grond van de gemeente. 

• De wachtlijsten in de sociale huur moeten sterk omlaag. 

 

Veilig verkeer, goed onderhoud 

Het CDA wil de voetpaden beter onderhouden met het oog op de begaanbaarheid voor ouderen, 

kinderwagens en minder validen. Bij de wegen wordt prioriteit voor onderhoud gelegd bij centrum-

straten in de dorpen en stad. De veiligheid van fietsers wordt beschermd door bij onderhoud de wegen 

in te richten volgens Duurzaam Veilig. Daar hoort ook een inrichting voor 30km-zone bij in alle straten 

met gemengd verkeer. Bij elke renovatie die de komende jaren gepland wordt, wil het CDA dat de 

inrichting meteen aangepast wordt aan de maximumsnelheid. Zo wordt het uiteindelijk door een meer 

'speelse' inrichting van wegen op alle wegen onmogelijk om binnen de bebouwde kom te hard te 

rijden. 

 

De kwaliteit van de wegen wordt afgestemd op de beschikbaarheid van jaarlijks budget, zoals de 

afgelopen jaren gebeurd is, en de gebruiksintensiteit. Daarbij wordt meer geld beschikbaar gesteld 

voor onderhoud dan in de afgelopen jaren. De gemeente leent geen geld voor onderhoud.  

 

Velen storen zich aan hoog gras en onkruid langs de weg, als zij het zicht op de weg belemmeren. 

Anderen vinden het juist prachtig dat de natuur ook in de bermen wat meer de ruimte krijgt. Het CDA 

kiest voor de middenweg, veiligheid voorop, maar natuur waar het kan. Daardoor zal bij kruispunten en 

fietspaden vaak kort gemaaid worden en worden ecologische bermen waar mogelijk behouden. 

 

Het CDA wil dat het openbaar vervoer goed verzorgd is en betaalbaar. Daarbij is het toegankelijk, 

sociaal veilig en op tijd met goede aansluitingen. Er is vriendelijk personeel en bij veranderingen wordt 

duidelijke informatie gegeven. Het CDA wil ook openbaar vervoer van het treinstation in Schagen naar 

de kustplaatsen. Om de kosten te drukken zijn er met vrijwilligers bemande buurtbussen en senioren-

bussen waarmee alle kleine kernen alle dagen van de week bereikbaar zijn. Mede door dit goede 

openbaar vervoer kunnen ouderen zolang mogelijk actief meedoen in de samenleving.  

 

Parkeren blijft in de hele gemeente gratis. Auto's moeten de parkeerplaatsen in en rond het centrum 

van Schagen goed kunnen bereiken. Het CDA pleit niet voor een uitbreiding van de blauwe zone, 

maar voor extra parkeerplaatsen rond het centrum, zoals bij de Stationsweg en de Loet. De 

spoorovergang bij de Hoep blijft alleen open voor fietsers en wandelaars en wordt niet opengesteld 

voor autoverkeer. Wel wordt er rond de Stationsweg meer parkeergelegenheid aangelegd om 

bezoekers van Schagen via Molenstraat en Nieuwe Laagzijde het centrum te laten bezoeken. 

 

Verlichting is belangrijk voor de veiligheid langs wegen, fiets- en wandelpaden. De gemeente gaat de 

komende twee jaar alle openbare verlichting van LED-lampen voorzien. Dat bespaart veel energie, 
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terwijl de verlichting overal goed en veilig blijft. Ook langs de vernieuwde N241 zal bij de provincie 

gepleit worden voor veilige verlichting voor fietsers. Voor de fietsende schooljeugd vanuit 

Warmenhuizen wil het CDA een vrij liggend fietspad langs de Diepsmeerweg. 

 

• Beter onderhoud van wegen, voetpaden, fietspaden en openbaar groen. 

• Veilige en vlakke wandelpaden rond woon-zorgcomplexen. 

• Bij inrichting en onderhoud van openbaar gebied rekening houden met minder validen. 

• Kiss & Ride-zones inrichten bij scholen. 

• Veilige fiets- en wandelroutes van en naar school. 

• Vrij liggend fietspad langs de Diepsmeerweg. 

• Veiligheid bij parallelwegen vergroten waar fietsers en zwaar landbouwverkeer passeren. 

• Goede en veilige verlichting van wegen, fiets- en wandelpaden. 

• Versneld 30km-zones bij wegen die ontlast zijn door de Harenkarspelweg (Middenroute). 

• Bij renovaties (vrijwel) alle wegen binnen de bebouwde kom inrichten als 30km-zone. 

• Bermen bij kruispunten vaker maaien voor goed overzicht. 

• Parkeren blijft in de hele gemeente gratis. 

• Meer parkeerplaatsen rond centrum Schagen, in Petten en Callantsoog. 

• Met de inwoners en bedrijven van Warmenhuizen zoeken naar oplossingen parkeerknelpunt 

Dorpsstraat Warmenhuizen. 

• Lobby bij provincie voor veilige verlichting van het fietspad langs de N241. 

• Lobby bij provincie voor instandhouding van openbaar vervoer, inclusies de scholierenlijnen en 

buslijn 152. 

• Buurtbussen ondersteunen. 

• Meld en Herstel werkt snel voor kleine problemen in het openbaar gebied. 

• Er wordt efficiënt gewerkt door bij het oppakken van kleine zaken in het openbaar gebied, 

meteen naar de rest van de omgeving te kijken. 

 

Grote wegenprojecten 
Het CDA zal het nieuwe project lanceren: Een kwartier sneller in Amsterdam. De vele verkeerslichten 

rond Alkmaar, op de N9 en op de N245, vormen een vertragende en vervuilende factor voor het 

verkeer. Dat is slecht voor de economische ontwikkeling van onze regio. Het vele remmen en optrekken 

bij stoplichten is bovendien onnodig milieubelastend. Het CDA wil af van de verkeerslichten op de 

wegen naar het zuiden. Hiervoor zal het CDA een intensieve lobby voeren bij provincie en 

Rijkswaterstaat voor ongelijkvloerse kruisingen.  

 

De slechte verbindingen over het Noordhollandsch Kanaal horen niet bij de sterke samenleving die het 

CDA beoogt. Hoe kenmerkend de vlotbruggen ook zijn, ze zijn echt niet meer van deze tijd. Daarom 

blijft het CDA volop inzetten op een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. De verbindingen van oost 

naar west kunnen bovendien versterkt worden door de N504 tot volwaardige verbinding tussen de N245 

en de N9 om te bouwen. Nu de ontbrekende schakel is gerealiseerd, is ook de verbinding Dijken-

Dergmeerweg aan de beurt om Kalverdijk te ontlasten. 

 

In de stad Schagen begint het verkeer steeds vaker vast te lopen bij de spoorwegovergang bij de 

Zuiderweg, dit geldt zowel voor auto’s als voor fietsers en wandelaars. Het CDA wil samen met ProRail 

en met subsidie van de provincie een project starten om de weg via een tunnel onder het spoor te 

laten lopen.  

 

Het netwerk van wandelpaden, fietspaden en waterverbindingen wordt verder uitgebouwd, zodat 

inwoners en toeristen meer kunnen genieten van het prachtige landschap van onze gemeente, via 

mooie toeristische fietspaden of een sloepenroute via de Groote Sloot naar de sluis in Oudesluis. Een 

snelfietspad langs de N245 zal zorgen dat de elektrische fiets een geschikt alternatief wordt voor woon-

werkverkeer tussen Alkmaar en Schagen. 

 

• Een kwartier sneller in Amsterdam door lobby bij Rijk en provincie om alle stoplichten bij N9, Ring 

Alkmaar en N245 ongelijkvloers te maken. 

• Vaste oeververbinding Burgervlotbrug mogelijk maken, hier 1 miljoen geserveerd geld uit De 

Kop Werkt voor te benutten. 

• Project Spooronderdoorgang Zuiderweg Schagen starten. 

• Uitbreiden van wandelpaden, fietspaden en vaarroutes. 

• Lobby voor snelfietspad tussen Alkmaar en Schagen. 

• Sloepenroutes uitbreiden. 
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Familie en gezin 
 

Het CDA is en blijft dé partij voor familie en gezin. Het gezin is daarbij een gezin in de breedste zin van 

het woord. In tegenstelling tot liberale partijen is voor het CDA het individu niet leidend. Wij vinden dat 

mensen vooral belangrijk zijn voor elkaar en pas echt tot hun recht komen als ze niet alleen zichzelf, 

maar vooral ook anderen sterker maken en steunen. Je meerwaarde in het leven is vooral uit te 

drukken in datgene dat je voor anderen betekent. Voor de meeste mensen gaat dat over de directe 

sociale kring: het gezin, de familie, vrienden, buren. Als er een nieuwe speeltuin in de buurt komt, dan 

laten we het graag aan de buurt om te kiezen wat voor toestellen erin komen. Als er bezuinigd moet 

worden, dan ontzien wij bovenal verenigingen, scholen en speelvoorzieningen. 

 

Kindvriendelijke gemeente 
Het CDA wil de komende vier jaar Schagen op de kaart zetten als magneet voor jonge gezinnen. Veel 

jongeren uit de gemeente vertrekken voor hun studie naar universiteitssteden als Amsterdam of 

Groningen. Vaak komen zij pas weer terug als ze kinderen krijgen en daarom groter en veiliger willen 

wonen. Het CDA wil extra onder de aandacht brengen waarom Schagen zo'n goede gemeente is om 

kinderen in op te laten groeien.  

 

In de gemeente Schagen is ruimte om groter te wonen, er is veel speelgelegenheid en de natuur is 

nooit ver weg. Het strand is vanuit de hele gemeente op de fiets te bereiken. Er zijn overal goede 

kinderdagverblijven en is er goed basis- en middelbaar onderwijs. Er zijn meer sportvoorzieningen dan in 

vele andere gemeenten. Belangrijke voorzieningen voor jonge kinderen, zoals bibliotheken en zwem-

baden, zijn open gehouden in de crisis. De veiligheid van Schagen, de nabijheid van grote steden, de 

hoogwaardige werkgelegenheid en het glasvezelnet zullen ook belangrijke voordelen moeten blijven. 

 

Dat verhaal wordt compleet gemaakt door te werken aan betere speelvoorzieningen, betere 

schoolroutes, goedkopere sportvoorzieningen, veilige verlichting en uitbereiding van de 

functieclustering rond schoolgebouwen. Het CDA wil dat Schagen actief gaat uitdragen een 

kindvriendelijke gemeente te zijn. 

 

• Schagen profileren als kindvriendelijke gemeente om jonge gezinnen aan te trekken. 

• Niet bezuinigen op voorzieningen voor kinderen, zoals sportverenigingen, kinderopvang, 

scholen, schoolroutes en speeltuinen. 

• Een speeltuintje op loopafstand van elk kind. In de dorpen en wijken zijn grotere 

speelvoorzieningen met uitdagende toestellen voor grotere kinderen en jongeren. 

• In het spelen zoeken naar toestellen die creativiteit bevorderen en uitdagen. 

• Investeren in verbetering van de verkeersveiligheid rond en naar school. 

• Het CDA houdt de bibliotheken open, voor jong en voor oud. 

 

Opgroeiende kinderen 
Kinderen die nu geboren worden vormen straks de samenleving. Het is daarom van groot belang dat 

de gemeente bij alles steeds het belang van opgroeiende kinderen meeneemt. Kinderen moeten hun 

talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door nu te investeren in goed onderwijs, goede sport-

voorzieningen, speelvoorzieningen, muziekscholen, jeugdclubs en een veilige omgeving om in op te 

groeien, bieden wij de volgende generatie de kansen die zij verdient.  

 

De opvoeding is al lang geen taak meer van de ouders alleen. Rondom kinderen en hun ouders of 

verzorgers zijn er veel mensen die hen daarbij steunen. Opa’s en oma’s, vrienden of buren zijn vaak een 

steun en toeverlaat voor ouders met jonge kinderen. De school en de kinderopvang hebben hier ook 

een belangrijke functie. Door als gemeente de onderlinge samenhang en sociale cohesie gericht te 

stimuleren, durven mensen elkaar weer aan te spreken op hun gedrag en zijn zij bereid om elkaar bij te 

staan. De eerste verantwoordelijkheid van opgroeiende kinderen ligt bij de ouders en verzorgers. Maar 

het gezin, in welke vorm dan ook, verdient ook ondersteuning van de gemeente. Het CDA wil binnen 

ons vermogen zorgen dat kinderen een veilige en beschermde omgeving hebben om in op te groeien. 

Ouders die moeite hebben met de opvoeding, moeten op steun kunnen rekenen. 

 

• Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen hebben. 

• Ouders die moeite hebben met opvoeden worden ondersteund. 

• Het CDA koestert de waarde van opa's en oma’s voor hun kleinkinderen. 
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Jong en volwassen 
Het gaat met de jongeren in Schagen goed. De meeste jongeren hebben via school en opvoeding 

een goede basis voor hun verdere leven. Met de snel aantrekkende arbeidsmarkt zijn er volop kansen 

voor jonge mensen om met een vliegende start aan hun carrière te beginnen. Steeds meer jongeren 

kunnen een starterswoning kopen.  

 

Niet voor alle jongeren biedt het leven evenveel kansen. Veel jongeren hebben rond de pubertijd de 

behoefte zich los te weken en te ”hangen” met vrienden. Daarover voeren onze jongerenwerkers ook 

gesprekken met de jongeren zelf. Meestal is dat afdoende, zo niet dan wordt er strenger opgetreden.  

 

Kinderen kunnen de dupe worden van gezinssituaties met schulden. Het CDA wil daarom doorgaan 

met goede schuldhulpverlening, cursussen in budgetteren en het noodfonds dat kinderen van ouders 

met schuldenproblematiek in staat stelt om gewoon mee te doen bij de sportvereniging. 

 

Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Dat is voor de ouders natuurlijk ingrijpend, maar zeker in 

het geval van een vechtscheiding maken de kinderen ook veel mee. Dat uit zich soms in slechtere 

schoolprestaties en veranderend gedrag. In Nederland is bijna de helft van de jeugdhulpvragen 

gerelateerd aan echtscheidingen. Wij komen op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat 

ouders bij de gemeente terecht kunnen in deze moeilijke periode. De gemeente kan bijvoorbeeld 

helpen met opvoedingsondersteuning. Als de gemeente mensen na een scheiding spreekt vanwege 

woonbehoefte of uitkeringen, wijst de gemeente op het belang van een goede verstandhouding 

tussen de gescheiden ouders voor de toekomst van het kind. 

 

Het alcohol- en drugsgebruik door jongeren is een probleem waar landelijk steeds meer aandacht voor 

is. Het is vaak de oorzaak van geweld in het uitgaansgebied. Via voortzetting van het project “Helder in 

de Kop” wil het CDA het alcohol- en drugsgebruik van de jeugd terugdringen. Daarbij is het van belang 

om niet alleen jongeren, maar ook ouders en verzorgers goed voor te lichten over de risico’s van 

alcohol en drugs. 

 

• Jongeren krijgen goede kansen op de arbeidsmarkt, er moeten voldoende stageplaatsen zijn. 

• Jeugd moet kunnen hangen, maar wordt aangesproken op intimiderend gedrag en vervuiling. 

• Goede schuldhulpverlening en cursussen zijn belangrijk ter voorkoming van schulden, waardoor 

kinderen niet de dupe hoeven te worden van schulden van hun ouders. 

• Continueren van het goede contact van jongerenwerkers met de jongeren. 

• Zo veel mogelijk voorkomen van problemen bij kinderen van gebroken gezinnen. 

• Stimuleren dat het uitgaansleven vroeger begint, zodat het vroeger gezellig en niet persé tot in 

de late uurtjes door hoeft te gaan. 

• Ter voorkoming van alcohol- en drugsmisbruik zetten wij het project 'Helder in de Kop' voort. 

• Streng optreden tegen wietplantages en drugsdealers. 

• Beperkte thuisteelt van medicinale cannabis wel toestaan bij doktersverklaring. 

• Goede voorlichting voor kinderen en voor hun ouders. 

 

Onderwijs en onderzoek 
Goed onderwijs is de basis van optimale benutting van de talenten die kinderen gegeven zijn. Het 

bieden van goed onderwijs is een van de belangrijkste zaken die wij als samenleving organiseren. 

Ouders bepalen hoe onderwijs wordt vormgegeven. Het CDA wil dat de stem van ouders en onder-

wijzers sterk doorklinkt in de keuzes die een school maakt. De medezeggenschapsraden zijn daarbij 

belangrijk. De gemeente moet geen nieuwe lespakketten willen laten invoeren, dat is aan de scholen 

zelf. Wel biedt de gemeente financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld schoolzwemmen, schoolgym, 

muziekonderwijs, obesitaspreventie en voorlichting over alcohol en drugs mogelijk te maken. Wij werken 

mee aan het initiatief voor een rookvrije generatie en willen het onmogelijk maken om op school-

pleinen en langs sportvelden waar kinderen sporten te roken. 

 

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn belangrijke voorzieningen voor jonge kinderen en ouders. 

Zij stellen ouders in staat om beiden buitenshuis actief te zijn. Kinderen kunnen daar al jong spelen-

derwijs leren en vriendjes maken. Voor kinderen van vluchtelingen zijn kinderdagverblijven een kans om 

al vroeg taalvaardigheid op te doen, zodat dit later in hun schooltijd geen probleem meer hoeft te zijn. 

De gemeente brengt in samenwerking met de kinderdagverblijven en scholen gezond eten en water 

drinken onder de aandacht, om zo obesitas op latere leeftijd te voorkomen. 
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Het CDA vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. De ontwikkeling van brede 

scholen, waarin allerlei functies gekoppeld worden aan de scholen, is wat het CDA betreft een succes. 

Kleine scholen worden wat ons betreft niet gesloten, tenzij dat op initiatief van de ouders is.  

 

• Het onderwijs behoudt de extra middelen om specifiek aanbod mogelijk te maken. We gaan 

door met ondersteuning van schoolzwemmen, obesitasbestrijding, voorlichting en schoolgym.  

• Kinderdagverblijven worden waar mogelijk gesteund. 

• Het CDA wil dat alle scholen blijven bestaan. 

• Renovatie van de school in Sint Maarten, het dorp verdient een prachtig schoolgebouw. 

• Brede scholen met een kindcentrum mogelijk maken, zodat de school en andere functies zoals 

het consultatiebureau en de kinderopvang goed samenwerken. 

• Het CDA steunt een rookvrije generatie en wil roken onmogelijk maken op schoolpleinen en bij 

jeugdwedstrijden langs het veld. 

• Het CDA blijft aandacht houden voor het tegengaan van laaggeletterdheid. 

 

Het Regius College en het Clusius College zijn van groot belang voor de regio. In een regio met een 

Greenport NHN, het grootste bollenconcentratiegebied ter wereld, BioValley, SeedValley en de grote 

groentesector is goed groenonderwijs in onze gemeente van groot belang. Het ROC in Schagen is een 

prima MBO-instelling met diverse opleidingen die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt, zoals 

horeca, ICT, techniek, zorg en economie. Dit hoogstaande MBO-onderwijs is mogelijk omdat het 

bedrijfsleven goed aansluiting blijft vinden bij het ROC, door het aanbieden van stageplaatsen, door 

mee te financieren in onderwijsmiddelen en in onderwijsprogramma's. Het CDA is van mening dat dit nu 

erg goed gaat, maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het mogelijk dit verder te intensiveren. De 

gemeente heeft hier slechts een verbindende rol in. 

 

Een van de moeilijkste ambities van gemeentebesturen in onze regio is het vestigen van academisch of 

hoger beroepsonderwijs. De aanwezigheid van hoger onderwijs verandert het aanbod op de arbeids-

markt en versterkt de basis voor samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven. Net als bij de legende 

van de heilige graal lijkt het erop dat het een zoektocht zal blijven, die wat het CDA betreft de moeite 

waard blijft. Het CDA ziet kansen in de sterke kennisclusters rond de Energy & Health Campus Petten en 

SeedValley. De sterke banden van de agrarische sector met de Universiteit Wageningen geven kansen 

voor activiteiten van de Universiteit Wageningen in onze regio. Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk 

is een lectoraat te combineren met een HBO-opleiding gelieerd aan de zaadveredeling. 

 

De zaadveredelingssector behoort tot de topsectoren van de Nederlandse economie en heeft impact 

over de hele wereld. De sector is geconcentreerd in het SeedValley gebied van Warmenhuizen tot 

Enkhuizen. Zaadveredelingsbedrijven investeren een kwart van hun omzet in Research & Development,  

dat is een voor andere sectoren ongekende kennisontwikkeling. Gezien de sterke groei van deze sector 

ziet het CDA kansen voor zowel werkgelegenheid als onderwijs en onderzoek. De gemeente steunt 

deze sector in zijn groei waar het kan. 

 

Het CDA waardeert de hoogwaardige werkgelegenheid en het wetenschappelijk onderzoeks-

programma dat zich clustert in de Energy & Health Campus Petten. Daar wordt door zo'n 1.500 

wetenschappers onderzoek gedaan naar duurzame energie en nucleaire geneeskunde. Het CDA 

ondersteunt de initiatieven om deze wetenschapsbasis te verbreden en open te stellen voor gelieerde 

bedrijvigheid en onderzoek van studenten en promovendi van harte. De wens om nieuwe laboratoria 

te realiseren voor zonnepanelen, duurzame vloeistoffen en duurzame warmte deelt het CDA en kan 

ook op steun rekenen. Ook de nieuwe Pallas-reactor kan op warme steun van het CDA rekenen.  

 

• Steunen van MBO-onderwijs op het Regius College en het Clusius College. 

• Bevorderen van verdere samenwerking tussen ROC en het bedrijfsleven. 

• Samen met de Universiteit Wageningen en Clusius zoeken naar de mogelijkheid voor HBO 

agrarisch onderwijs.  

• Voor HBO- en WO-onderwijs wordt samenwerking gezocht met Wageningen en de VU. 

• Research bij de bedrijven ECN, NRG, Pallas, JRC, Curium en in de zaadveredelingssector zorgt 

voor belangrijke hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Deze sectoren en het 

wetenschappelijk onderzoek daarin worden gekoesterd door het CDA. 

 

Senioren en ouderen 
Met de groeiende groep gepensioneerden in onze gemeente ziet het CDA een enorme kans voor 

versterking van sociale verbanden. Deze groep draagt vaak de sportieve, culturele en historische 

verenigingen in onze gemeente. Senioren leveren daardoor een cruciale bijdrage aan de 
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gemeenschap. Als zij dat kunnen en willen, blijven zij hun kennis en ervaring inzetten voor de 

samenleving op bijvoorbeeld scholen en verenigingen.  

 

Senioren hebben een leven lang gewerkt, van jonge leeftijd tot ruim 67 jaar, om onze samenleving met 

al zijn voorzieningen op te bouwen en verdienen dus een goede oude dag. Daarnaast hebben zij vaak 

gezorgd voor hun kinderen, vaak ook voor hun ouders en meestal ook voor de kleinkinderen. Ouderen 

verdienen waardering voor alles dat zij hebben bijgedragen. Het CDA zorgt voor goed samenhangend 

ouderen en seniorenbeleid, met aandacht voor wonen, vervoer, zorg en verpleegvoorzieningen. In het 

pamflet Zorg 3.0 heeft het CDA de ambities voor de zorg uitgebreid toegelicht. Van veel families zijn 

opa en oma de samenbindende kracht. Die relativerende en samenbindende kracht in onze 

samenleving koestert het CDA.  

 

De tijd dat er vooral zorgelijk over ouderen werd gesproken, is voorbij. Wel kunnen mensen die ouder 

worden, specifieke zorg nodig hebben. Het CDA vindt het belangrijk dat de zorg bereikbaar en 

betaalbaar is voor iedereen. De gemeente moet extra aandacht geven voor het onderhoud van 

trottoirs rond woon-zorgcomplexen en op winkelroutes van ouderen. Samen met de provincie zal het 

CDA zich inzetten voor een pilot met openbaar vervoer op maat voor senioren en scholieren. 

 

Voor ouderen die langer thuis blijven wonen, worden de benodigde voorzieningen geboden. Een 

goede thuiszorg is onontbeerlijk en het CDA maakt extra geld vrij om de thuiszorg weer de tijd te geven 

om ook een gesprek aan te gaan. Het gaat in de zorg te vaak over geld en papierwerk, maar te weinig 

over mensen. Goede zorg is voor het CDA een kwestie van beschaving.  Met alle mogelijke middelen 

moeten eenzaamheid en zelfverwaarlozing bestreden worden, uiteraard met respect van eigen keuzes 

van mensen. Zo wil het CDA bijvoorbeeld “huiskamers” in elk dorp of wijk realiseren waar ouderen 

elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten georganiseerd worden. Hierdoor heeft iedereen de 

gelegenheid om mee te blijven doen. In deze huiskamers moet ook op een laagdrempelige wijze 

informatie en hulp aangeboden kunnen worden over WMO-aanvragen, invullen van formulieren, 

belastingaangifte en aanvraag seniorenvervoer.  

 

Samenwerking tussen de (klein)kinderen van ouderen, medewerkers van woningcorporaties, thuiszorg, 

algemeen maatschappelijk werk, artsen, politie en verzorgingstehuizen is erg belangrijk. Hier horen ook 

de welzijnsinstellingen bij, zoals de ouderenbonden, de Zonnebloem, Wonen Plus Welzijn, wijk- en 

buurtverenigingen, dorpshuizen en hulp vanuit kerken. 

 

• Het CDA ziet de groeiende groep ouderen als een kans voor het verenigingsleven, het 

onderwijs en de sociale cohesie in buurten. 

• Het CDA wil een “huiskamer” in elk dorp en elke wijk, omdat ontmoeten belangrijk is. 

• Goed onderhoud van trottoirs rond woon-zorgcomplexen en in de winkelgebieden, ten 

behoeve van mensen met rollator, rolstoel of scootmobiel.  

• Het goede ouderenvervoer moet beter bekend gemaakt worden.  

• Een pilot voor openbaar vervoer op maat in de hele gemeente, om het ouderenvervoer verder 

te versterken. 

• Het CDA wil dat de gemeente goed contact onderhoud met alle ouderenbonden. 

 

Vitale ouderen en thuiszorg  
Gezondheidszorg en techniek hebben ervoor gezorgd dat tachtigers voetballen met de achterklein-

kinderen, dat er steeds meer werkende zeventigers zijn en dat zestigers midden in het leven staan. Het 

woord vergrijzing gaat letterlijk alleen nog maar over de kleur van het haar, want mensen zijn veel 

langer actief dan vroeger. Dat is mooi voor de mensen zelf en prachtig voor de samenleving.  

 

We moeten met elkaar gaan nadenken over het vormgeven van een samenleving waarin er een 

steeds grotere groep met pensioen is. Dat geeft kansen voor scholen, om bijvoorbeeld lokale 

geschiedenislessen te organiseren door ouderen die kunnen vertellen hoe het vroeger in het dorp was. 

Ook voor evenementen en andere activiteiten zien wij kansen nu een steeds grotere groep inwoners 

gepensioneerd is. 

 

Als we dan uiteindelijk toch écht oud worden en dingen gaan mankeren dan mag van de gemeente 

verwacht worden dat wij deze generatie, die ons land heeft opgebouwd, goed verzorgen. Met 

voldoende handen aan het bed, goede ondersteuning van mantelzorg, zoals respijtzorg. Met name het 

deel van de thuiszorg dat gaat om de huishoudelijke hulp valt onder de bevoegdheid van de 

gemeente, de overige thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Wij willen meer waardering voor de 

thuiszorg en de kans voor thuiszorgers om meer tijd te besteden per persoon. Wij willen goede 
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dagbestedingsmogelijkheden, waar ouderen zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Wij willen 

eenzaamheid tegengaan en wij willen voor ouderen die van een rollator afhankelijk zijn goede trottoirs. 

Door dit alles, wil het CDA ook de eenzaamheid tegengaan.  

 

 

• Het CDA wil ouderen vragen vrijwillige gastlessen in lokale geschiedenis te geven op scholen. 

• Ouderen die dat nodig hebben verdienen goede zorg. 

• Het CDA wil dat thuiszorg de tijd krijgt om extra aandacht te geven aan ouderen. 

• Thuiszorg moet meer tijd krijgen om ouderen meer aandacht te kunnen geven. 

• Het CDA wil meer dagbestedingsmogelijkheden zonder indicatie. 

• Het CDA wil eenzaamheid tegengaan. 

 

Sportieve gemeente 
In onze gemeente wordt uitzonderlijk veel aan sport gedaan, daar zijn we trots op. De vele plaatselijke 

topsporters maar ook een bloeiend amateursportleven, getuigen daarvan. Het CDA staat voor een 

sterke stimulering van de sport in alle kernen. Sport is een belangrijk deel van het verenigingsleven dat 

naadloos past binnen de sociale infrastructuur die het CDA voor ogen staat. Zoals je met cement en 

een stapel stenen een muur maakt, zo mensen in het verenigingsleven een gemeenschap. Sport is 

goed voor lichaam en geest en zorgt voor sociale contacten. Naast het bindende element zorgt sport 

voor ontwikkeling en ontspanning. In onze maatschappij, waar druk-druk-druk heel vaak gehoord 

wordt, is ontspanning iets dat we niet moeten vergeten. Voor het CDA gaat sport niet primair om het 

leveren van de beste prestaties maar om het plezier in het spel, de gezondheid, aandacht voor een 

goede mentaliteit en het leren iets te doen voor anderen. Sport levert voor alle inwoners, van jong tot 

oud, een belangrijke toegevoegde waarde in hun leven. 

 

Veel sportverenigingen hebben eigen mogelijkheden gecreëerd om middelen binnen te halen. 

Activiteiten door- en met vrijwilligers, zoals het ophalen van oud papier, jaarlijks deur aan deur verkopen 

of het organiseren van sportveilingen. Dit zijn prachtige vormen van de zelfredzaamheid van een 

vereniging. In samenspraak met de sportverenigingen wil het CDA de derde tranche van de extra 

heffing in 2018 voor het accommodatiebeleid ongedaan maken. Mogelijk moet de gemeente daartoe 

extra bijdragen aan het fonds voor de accommodaties. Als uit de evaluatie van het beleid blijkt dat er 

nog meer geld over blijft kan de bijdrage van de sportverenigingen verder omlaag. Het accommo-

datiebeleid moet er namelijk wel voor blijven zorgen dat er een blijvend, compleet sportaanbod in 

onze hele gemeente is. In een tijd waarin er veel gemeenten andere keuzes hebben gemaakt, is het 

CDA er trots op dat Schagen alle sportverenigingen, sporthallen, dorpshuizen, de zwembaden en 

bibliotheken in stand heeft gehouden. Het CDA wil blijvende steun voor onze sportieve gemeente. 

 

Buitensport, zoals hardlopen, wielrennen en skeeleren is erg belangrijk. Het CDA wil dat de openbare 

ruimte mensen uitdaagt om te sporten door goed onderhoud van de fietspaden in de buitengebieden 

met daarbij aandacht voor bruikbaarheid door sporters. Ook wil het CDA mensen buiten meer in de 

gelegenheid stellen om te fitnessen op apparaten zoals in het nieuwe park in Oudesluis. 

 

Het kost veel geld om een kind op een sportclub te hebben. Toch is het goed om te sporten, niet alleen 

voor het kind, maar ook voor de samenleving. Van spelen, lachen, samenwerken en een goede  

gezondheid worden we allen beter. Kinderen waarvan de ouders de sportcontributie niet kunnen 

betalen, krijgen financiële steun van de gemeente via het fonds 'Meedoen Noordkop'. 

 

Het kan van levensbelang zijn om goed te kunnen zwemmen. Daarom zet het CDA zich ervoor in om 

het schoolzwemmen in de hele gemeente te subsidiëren. Het initiatief ligt wel bij de schoolbesturen. 

Zodra een schoolbestuur besluit de kinderen zwemlessen aan te bieden, zal de gemeente dat 

ondersteunen. Omdat gebrek aan zwemvaardigheid ook voor seizoenarbeiders en vluchtelingen 

levensgevaarlijke situaties tot gevolg heeft, wil het CDA onderzoeken hoe ook bij deze groepen het 

belang van zwemles onder de aandacht gebracht kan worden. 

 

• Het CDA wil de sport voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden, omdat het belangrijk is 

voor gezondheid en sociaal contact. 

• Het CDA steunt de activiteiten van verenigingen voor meer inkomsten. Oudpapier-inzameling 

blijft bij de verenigingen die dat verzoeken.  

• De laatste fase van de kostenverhogingen uit het accommodatiebeleid wordt teruggedraaid, 

de gemeente zal dit bedrag indien nodig aanvullen in het accommodatiefonds.  

• Voor buitensport zijn goede fietspaden en beweegtuinen een belangrijk aandachtspunt. 
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• Het CDA houdt de zwembaden in stand. 

• Het fonds 'meedoen Noordkop' voor kinderen blijft. 

• Schoolzwemmen wordt ondersteund, als de school het wil.  

• Zwemles promoten voor seizoenarbeiders en vluchtelingen om verdrinkingen te voorkomen. 

 

Zorg voor elkaar 
Schagen was, net als alle andere gemeenten, ongerust over de zorg. Veel zorgtaken werden in 2015 

vrijwel zonder plan, mensen en informatiesystemen overgedragen door het Rijk aan de gemeenten. 

Daarbij besloot het toenmalige kabinet om bovendien 30% minder budget aan de gemeenten 

beschikbaar te stellen dan wat het Rijk er zelf voor nodig had. De gemeente heeft zich voorbereid op 

het ergste, maar dat bleek mee te vallen. Gemeenten, Schagen zeker, kunnen het inderdaad veel 

efficiënter dan het Rijk en de provincie. Met beleid waarbij niemand tussen de wal en het schip 

belandt, heeft de gemeente de nieuwe zorgtaken op zich genomen. Het blijft goed om alert te zijn op 

het geld dat we van het Rijk hiervoor ontvangen; dat is niet in alle gevallen toereikend. 

 

De gemeente is er voor alle inwoners. Dit houdt niet in dat de gemeente voor alle problemen een 

oplossing moet bieden. De kern van het gemeentelijke sociale beleid is de hulp voor mensen in nood. 

Zo snel als kan, moeten hulpbehoevenden begeleid worden naar een situatie waarin zij weer hun eigen 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft de 

gemeente veel mogelijkheden om mensen die het niet meer zelf redden, te ondersteunen. De 

middelen voor de WMO moeten op peil gehouden worden en de voorzieningen waarop mensen 

binnen de WMO aanspraak kunnen maken moeten minimaal op een gelijk niveau blijven. De 

gemeente blijft met de kerken participeren in het Noodfonds. Voor het CDA telt ieder mens. 

 

• Schagen geeft zijn zorgtaken vorm met oog voor de menselijke maat. 

• Iemand die overheidshulp vraagt, wordt geholpen om snel weer zelfstandig te functioneren. 

 

Iedereen mag meedoen in de samenleving 
Er zijn in Schagen relatief weinig werklozen, toch zijn er zo'n 680 personen (peildatum november 2017) 

met een bijstandsuitkering. Die mensen worden door de gemeente actief ondersteund naar betaald 

werk. Het is niet sociaal om mensen met een uitkering verder aan hun lot over te laten. Het CDA vindt 

het belangrijk dat mensen geholpen worden om weer aan het werk te komen en zo weer mee te 

kunnen doen in de samenleving. Juist in werk, hoe licht ook, ontmoeten mensen elkaar dagelijks en 

voelen mensen zich van nut. 

 

Veel werkgevers hebben zorgen over het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel in de 

komende jaren. Dat geeft een unieke kans voor een diversificatie van functies. Als 10 medewerkers de 

10% eenvoudigste taken niet meer doen, kan er een nieuwe medewerker worden aangenomen met 

een lager opleidingsniveau die deze taken juist uitdagend vindt. Zo creëren werkgevers perspectief 

voor mensen die nu nog buiten het arbeidsproces staan. Overigens is er daarbij voor zowel werkgevers 

als mensen die een baan zoeken een interessante groep oudere werklozen die een kans verdienen. 

 

Op hoofdlijnen zijn er twee typen werklozen te onderscheiden. Mensen die niet kunnen en mensen die 

niet willen werken. Voor de groep die niet wil werken is het CDA zeer streng. Bewust profiteren van 

systemen die bedoeld zijn voor zwakkeren in de samenleving is voor het CDA onacceptabel gedrag. 

Daarmee ondermijn je het vangnet voor de mensen die het echt nodig hebben. Door verplichte 

activering en inhouding van uitkering bij werkweigering wil het CDA deze groep toch motiveren. 

 

Een heel andere groep zijn de mensen die niet kunnen werken; dit betreft verreweg de meerderheid 

van de bijstandsuitkeringen in onze gemeente. Deze mensen hebben bijvoorbeeld fysieke of 

psychische handicaps die hen belemmeren mee te doen. Ook komt het voor dat de gezinssituatie 

werken tijdelijk onmogelijk maakt. Voor hen die wel zouden willen, maar niet kunnen werken, wil het 

CDA dat er ruimhartig beleid is. Zo mogelijk worden mensen begeleid om toch weer deels of volledig 

werk te vinden. Ook vrijwilligerswerk of activiteiten voor familie en gezin zijn prima manieren om deel te 

nemen aan de samenleving. Het CDA wil voor deze groepen zoveel mogelijk maatwerk leveren. 

 

• Het CDA streeft naar vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden, meedoen in de 

samenleving moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk gemaakt worden. 

• Bedrijven stimuleren om na te denken over het vrijmaken van eenvoudige taken bij hoger 

opgeleid personeel zodat lager opgeleiden aangenomen kunnen worden. 
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• Bedrijven stimuleren om 50+’ers aan te nemen. 

• Van de gemeente als werkgever mag een voorbeeldrol in het personeelsbeleid verwacht 

worden.  

• Hard beleid voor bijstandstrekkers die niet willen werken. 

• Ruimhartig en motiverend beleid voor bijstandsgerechtigden die niet kunnen werken. 

 

Preventie 

Nu de gemeente zorgtaken heeft overgenomen van het Rijk is er een uitstekende gelegenheid ont-

staan om te werken aan preventie. Elke jongere die in de toekomst niet in de jeugdzorg komt of elke 

toekomstige oudere die kan rekenen op een groot sociaal netwerk, voorkomt toekomstige zorgkosten. 

Daarmee is het ook financieel zeer verantwoord om te investeren in preventie van zorg. Dat kan vol-

gens het CDA in samenwerking met de zorgverzekeringen, die ook een financieel belang hebben bij 

voorkomen van zorgkosten. 

 

• Bij probleemgezinnen willen wij een goede samenwerking tussen alle hulpverleners. 

• Wij stimuleren dat ouderen in beweging kunnen blijven. 

• Snel acteren op schulden om erger te voorkomen. 

• Psychische problemen worden gesignaleerd en zo nodig behandeld. 

• Jongeren stimuleren om te sporten en een actief sociaal netwerk op te bouwen. 

• Jongeren die opgroeien bij werkloze ouders motiveren om zelf wel te gaan werken. 

 

Dementie 
Dementie is volksziekte nr.1 geworden. De komende jaren wordt verwacht dat het aantal dementie-

patiënten zal verdubbelen. Dat is natuurlijk heel ingrijpend voor de patiënt zelf en voor de partner, 

familie en naasten. Het vraagt ook iets van de samenleving. Als dementie steeds vaker voorkomt, zullen 

wij daar vaker rekening mee moeten houden. Dat gaat van het zorgvuldig aanspreken van mensen 

aan de balie in het gemeentehuis tot het inrichten van wijken om te zorgen dat mensen zo lang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zonder “te verdwalen” als ze naar buiten gaan. Instellingen die 

specialistische en goede zorg bieden voor dementerende ouderen juichen wij van harte toe. Beleven 

in Leven in Schagerbrug is daar een prachtig voorbeeld van. 

 

• Meer bewustwording creëren voor dementie in de gemeente. 

• Voorzieningen treffen voor dementerende inwoners. 

• Aandacht voor de mantelzorgers van dementerenden. 

• Schagen moet een dementievriendelijke gemeente zijn. 

 

Omzien naar elkaar 
Samenleven betekent omzien naar elkaar. Mensen hebben een verantwoordelijkheid om elkaar te 

ondersteunen waar nodig. Naast de WMO-adviesraad en het Gehandicaptenplatform, zijn er 

verschillende organisaties die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. Goed nabuur-

schap en oog hebben voor elkaar zijn te veel ondergesneeuwd in de groeiende regelwens van de 

overheid en door de individualisering. Juist de sterke samenhang die er al is in de kernen van onze 

gemeente verdient stimulering door ons allen. Het CDA steunt initiatieven van inwoners onderling die 

gelijkwaardig zijn aan andere zorgverlening. 

 

• De gemeente laat zich adviseren door alle overlegorganen rond zorg en ouderen. 

• Elkaar helpen zou weer vanzelfsprekend moeten zijn. 

 

Verwarde personen 
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hiervoor 

verantwoordelijk en draagt zorg voor 24-uurs opvang in de regio. Het CDA wil met politie, GGZ, 

woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een “actieplan verwarde personen” opstellen, ook op het 

gebied van preventie. De zorgverzekeraars kunnen zorgdragen voor voldoende financiële middelen 

voor psychiatrische zorg aan huis. 

• Het CDA wil dat de gemeente een actieplan verwarde personen opstelt. 
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Kleinschalige zorginstellingen 
Op steeds meer plaatsen in de gemeente komen kleinschalige zorginstellingen. Het CDA juicht dit toe, 

want deze instellingen bieden vaak persoonlijke en specifieke zorg. De instellingen betrekken hierbij 

vaak de omgeving, wat de gemeenschap ook versterkt. Het geeft mensen mogelijkheid om vrijwilligers-

werk in de eigen omgeving te doen en vaak zijn er tal van sociale activiteiten aan de instelling 

verbonden. Het CDA waakt echter voor wildgroei. Hoewel de gemeente niet de eerstverantwoordelijke 

is, wil het CDA wel op zoek gaan naar een manier om misstanden in de zorg vroegtijdig te signaleren. 

 

• Stimuleren van kleinschalige zorginitiatieven waar mensen voor elkaar zorgen.  

 

Mantelzorg en respijtzorg 
Mantelzorg, de liefdevolle zorg van partners voor elkaar, kinderen voor hun ouders of gewoon mensen 

voor elkaar, is een van de mooiste vormen om zorg te kunnen ontvangen. Respijtzorg vormt een 

achtervang voor mantelzorgers. Als een mantelzorger uitvalt vanwege ziekte of bijvoorbeeld vakantie 

dan kunnen tijdelijk professionals de zorg overnemen. Deze respijtzorg is in de visie van het CDA 

onontbeerlijk. 

 

Voor mensen die voor hun naasten willen zorgen moeten het altijd mogelijk zijn om een mantelzorg-

woning in de tuin te plaatsen. Hiervoor blijft het beleid van toepassing dat er een doktersverklaring 

nodig is om aan te tonen dat er echt zorg nodig is. De mantelzorgwoning wordt alleen met een tijdelijke 

vergunning geplaatst voor de periode dat de zorgverlening nodig is. Deze regels zijn bedoeld om te 

voorkomen dat de regeling wordt misbruikt om een tweede woning te kunnen realiseren.  

 

• Mantelzorg en respijtzorg verdienen meer ondersteuning. 

• Mantelzorgwoningen worden mogelijk gemaakt. 

• Betrekken van mantelzorgers in de ontwikkeling van beleid zodat dit passend is en blijft. 

 

Jeugdzorg 
Kinderen hebben het recht op een veilige en zo zorgeloos mogelijke omgeving om in op te groeien. 

Ouders en verzorgers zijn daar primair verantwoordelijk voor. Als kinderen ontsporen, moet de mogelijk-

heid voor ouders aanwezig zijn dat zij professionele hulp krijgen. Als ouders deze verantwoordelijkheid 

niet meer aankunnen is er aanvullende jeugdzorg nodig. Vaak worden er dan pleegouders ingezet. Het 

CDA onderstreept het belang van pleegzorg en vindt dat pleegouders terecht grote waardering van 

de samenleving krijgen. In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen 

de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw thuis vinden. Veel pleegouders hebben 

echter moeite om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij 

ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind. 

• Jongeren die een misdrijf hebben begaan, krijgen extra begeleiding, om te voorkomen dat ze 

fout nog eens maken. 

• Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen. 

• Als het opvoeden misgaat, gaat het belang van het kind voor. 

• Het CDA ziet graag kinderen opgevangen worden in een pleeggezin in plaats van in een 

instelling, om zo voor het kind een gezinssituatie te behouden. 

 

Vluchtelingen 
Onze oudere generaties en generaties voor ons, zijn tijdens oorlogen opgevangen in veilige regio’s. 

Daarom is het voor het CDA vanzelfsprekend dat ook wij vluchtelingen uit oorlogsgebieden opvangen. 

Het CDA verwacht van de Rijksoverheid dat zij economische vluchtelingen niet toelaat, om draagvlak 

te blijven houden voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog of onderdrukking. Andere 

vluchtelingen die hier komen, kunnen met voorrang een huis huren. Van hen wordt verwacht dat zij zo 

snel mogelijk de taal leren en een baan vinden. Daartoe wil het CDA betere afspraken maken met de 

instellingen die verplichte taalcursussen verzorgen, die nu op onmogelijke tijden lessen aanbieden, 

waardoor mensen overdag nauwelijks meer normaal bij een werkgever kunnen werken. Deze mensen 

hebben net als ieder ander recht om mee te doen, maar dan moeten we dat wel mogelijk maken. Het 

CDA wil dat vluchtelingen de kans krijgen om onmiddellijk te integreren en te gaan werken. Een 

belangrijke mogelijkheid om dat te versnellen is het persoonlijk contact dat vluchtelingenwerk 

organiseert in de gemeente.  
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Om te voorkomen dat de wachtlijsten voor huurwoningen oplopen als er toch weer meer vluchtelingen 

zouden komen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met WoonCompagnie, dat er direct 

bijgebouwd wordt als de wachtlijst in een woonplaats oploopt. 

 

• Vluchtelingen voor oorlog en onderdrukking vangt Schagen vanzelfsprekend op. 

• Integratie is het hoofddoel voor vluchtelingen. 

• Taallessen voor vluchtelingen zijn flexibel, zodat vluchtelingen sneller een baan kunnen 

accepteren. 

• Het CDA zet erop in dat vluchtelingen snel werken en meedoen in de samenleving. 

• Vluchtelingen houden voorrang op een huurwoning, maar om bestaande wachtlijsten niet te 

laten oplopen, worden dan ook extra huurwoningen gebouwd. 

 

Eerlijke economie 
 

Het noorden van Noord-Holland heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis met de Westfriese cultuur 

en de inpolderingen van onder andere de polder Zijpe. Inwoners in onze regio zijn trotse, harde werkers. 

Met een rijke agrarische traditie waarbij jonge mensen al vroeg op het land aan het werk gaan en 

daardoor een mentaliteit ontwikkelen die veel werkgevers aan onze regio bindt. Vele familiebedrijven 

blinken al generaties lang uit in onze gemeente. Bedrijven willen zich in onze gemeente vestigen 

vanwege deze goede arbeidsmoraal. Door de werkgelegenheid die bedrijven bieden zijn er veel 

banen in onze regio. Naast deze basis zijn er tal van ontwikkelingen die onze gemeente versterkt 

hebben.  

 

Ruimte geven aan ondernemers 
Bedrijven die willen groeien worden door het CDA gesteund. Een groeiend bedrijf betekent groeiende 

werkgelegenheid en groeiende economische activiteit. Dat laatste is weer goed voor bijvoorbeeld de 

sponsoring van het lokale verenigingsleven. Het CDA heeft een positieve grondhouding naar bedrijven 

die bestaande functies willen veranderen dan wel uitbreiden. Vanuit een basishouding van vertrouwen 

worden plannen positief ontvangen. Wij zijn trots op alle ondernemers in onze gemeente.  

 

Het beleid blijft zo dat bedrijven die zich goed gedragen minder gecontroleerd worden, hierdoor hoeft 

de gemeente minder controlerondes te organiseren en spaart de gemeente belastinggeld uit. 

 

• Nieuwe bedrijven zijn welkom in de gemeente. 

• Bestaande bedrijven worden zoveel mogelijk behouden in de gemeente. 

• Bedrijven mogen groeien. 

• De gemeente vraagt bedrijven jaarlijks naar hun groeibehoefte, om er sneller op in te spelen. 

• Bedrijven die zich goed gedragen worden minder vaak gecontroleerd. 

 

Duurzame gemeente 
ECN is de wetenschappelijke onderzoeksinstelling op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. 

Met deze instelling in onze gemeente zijn wij het aan onze stand verplicht om voorop te lopen op het 

gebied van duurzame energie. Het CDA wil ECN vragen om de gemeente te ondersteunen bij een 

realistisch en snel pad naar een energie neutrale gemeente.  

 

Alles wat wij nu in de gemeente doen, willen we ook over 50 jaar nog kunnen doen. Dat is voor het 

CDA een teken van goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met 

onze duinen, onze landbouw, onze waterhuishouding en onze energievraag. De huidige problemen 

met duurzaamheid kunnen worden opgelost, maar dat kan de gemeente niet alleen. Er is hulp nodig 

van de andere overheden – waterschap, provincie en Rijksoverheid – en de gemeente, inwoners en 

bedrijven moeten gezamenlijk stappen zetten. Het CDA wil de opgaven van de energietransitie en 

duurzaamheid zoveel mogelijk meenemen in de beleidsplannen. 

 

Het CDA Schagen wil inwoners en bedrijven middels een grootschalige campagne inlichten, 

voorlichten en meenemen in de energietransitie, klimaatverandering, situatie van Nederlandse 

gasproductie, onder andere aan de hand van de diverse nationale en internationale doelen. De 

vrijblijvendheid gaat eraf door gasloos en energieneutraal bouwen (BENG norm) te verplichten. 
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Inwoners en bedrijven worden  bewust betrokken bij de veranderingen en kansen van de 

energietransitie. Bij voorop lopen in duurzaamheid hoort ook daadkracht. 

 

Het CDA wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Zo worden nu al oplaadpunten voor 

elektrische auto's en elektrische fietsen in de openbare ruimte mogelijk gemaakt en worden alle 

lantaarnpalen in de gemeente binnen twee jaar omgezet naar LED-verlichting. Gemeentelijke 

gebouwen, zoals sportgebouwen of scholen worden zoveel mogelijk energieneutraal gerenoveerd.  

 

Bij nieuwbouw van gebouwen of woningen wil het CDA gasloos bouwen. Daarmee kan er een enorme 

sprong worden gemaakt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit wordt echter pas 

serieus als ook alle bestaande gebouwen en woningen overgaan naar gasloos. Wij ontwikkelen een 

langjarig programma dat aansluit op de maatregelen die het kabinet zal voorstellen om de bestaande 

bouw te verduurzamen en los te koppelen van het gasnet. Daarbij willen wij dat de gemeente goede 

voorbeeldprojecten ´in het zonnetje zet´ zodat anderen het voorbeeld van gasloos en energieneutraal 

bouwen kunnen volgen 

 

Wij blijven het gebruik van zonnepanelen stimuleren. De vorige verkiezingen heeft het CDA gepleit voor 

zonnepanelen op alle scholen, die zijn er gekomen. Dit keer gaat het CDA voor zonnepanelen op alle 

(sport-)verenigingsgebouwen. Dat is niet alleen duurzaam, maar steunt de sportverenigingen om 

sporten betaalbaar te houden en werkt motiverend naar de leden om ook te verduurzamen. Ook 

zwembad De Wiel moet snel verduurzaamd worden, want dat gebruikt heel veel energie.  

 

Het CDA wil de gemeente een motiverende rol geven om inwoners en ondernemers te overtuigen om 

duurzame maatregelen te treffen. Dit kan door met hen in gesprek te gaan. De gemeente subsidieert 

geen energiemaatregelen die zichzelf snel terugverdienen, om te voorkomen dat mensen op onnodige 

subsidie wachten voor ze een beslissing nemen die financieel toch al rendabel en duurzaam is. 

 

Voor zonnepanelen ligt de focus op het eerst gebruiken van alle daken. Wij willen dat de gemeente 

zich inspant om bewoners en bedrijven te overtuigen om zonnepanelen op hun woning of pand te 

plaatsen. Wij zoeken in het geval van zonneweides naar een blijvend goede balans tussen het belang 

van een duurzame energieproductie en het belang van voedsel en andere agrarische productie. 

Daarbij wordt vanzelfsprekend ook de ruimtelijke impact van een plan op de omgeving meegewogen. 

Zonneweides staan wij toe in een aantal gevallen: Op niet agrarische grond, zoals lege 

industrieterreinen of bij waterzuiveringsinstallaties. Op grond die niet rendabel gebruikt kan worden, 

zoals stroken langs autowegen of drassig land van waterbergingen. In een klein aantal gevallen staan 

wij ook innovatieve zonneweides toe, zoals testvelden van ECN met nieuwe technieken.  

 

De zuivelbedrijven stimuleren melkveehouders om mest te gebruiken voor energieproductie met 

biomassavergisters. Ook voor verschillende andere agrarische sectoren is verwerking van reststromen 

tot energie economisch interessant en goed voor een duurzame bedrijfsvoering. Het CDA wil 

biomassavergisters blijven toestaan, maar er moet wel voldoende afstand van woonwijken blijven en 

stankoverlast moet actief worden voorkomen. Windmolens staan wij toe, mits in lijn of parkopstelling 

langs weg of waterwegen.  

 

Dat de energietransitie ervoor zorgt dat veel gaat veranderen, is bekend. Maar als je het goed doet, 

gaan de maandelijkse energielasten van inwoners en bedrijven naar beneden.  Het CDA ondersteunt 

de energietransitie, zodat inwoners en bedrijven straks minder geld kwijt zijn op hun energierekening. 

 

• Het CDA wil dat Schagen vooroploopt in duurzaamheid. 

• Alle openbare verlichting moet LED worden. 

• Gemeenteauto's voor de buitendienst en wijkteams worden vervangen door elektrische. 

• Het CDA wil dat nieuwe woningen en gebouwen gasloos worden gebouwd, zodat de 

energierekening lager is.  

• Het CDA wil toewerken naar een energie neutrale gemeente. 

• Alle sport- en andere verenigingsgebouwen krijgen zonnepanelen van de gemeente. 

• De gemeente geeft voorlichting over energiebesparing thuis. 

• Het CDA wil een balans tussen agrarische productie en energieproductie. Zonneweides staan 

we in een beperkt aantal gevallen wel toe, maar niet als dit strijdig is met de voedsel- en 

andere agrarische productie.  

• Rendabele maatregelen, zoals dubbel glas, worden niet gesubsidieerd. 
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Groei van de agrarische sector 
Het overgrote deel van de gemeente Schagen bestaat uit landbouwgrond. Daar zijn wij trots op. 

Nederland is niet alleen het beste agrarische productieland ter wereld, de regio Noord-Holland Noord is 

daarbinnen ook nog eens de best functionerende Greenport. Agrariërs voeden de wereld. In onze 

regio vinden zij steeds weer nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder bestrijdings-

middelen te telen. Zo wordt er vanuit onze regio gewerkt aan de voedselproductie van de toekomst.  

 

De zaadveredelingsbedrijven werken aan de kruising en selectie van groente. Rond Warmenhuizen 

wordt voor de hele wereld gezorgd voor betere, gezondere, efficiëntere en meer duurzame groente. 

De zaadveredelingssector groeit snel in omzet en personeel, wat vraagt om efficiënte medewerking 

aan uitbereidingsplannen. Het CDA wil de zaadveredelingssector onbeperkt laten groeien.  

 

In de Zijpe is het grootste aaneengesloten bollenconcentratiegebied ter wereld. Hier produceren veel 

bollenboeren prachtige tulpen, lelies en andere bolgewassen die over de hele wereld bewonderd 

kunnen worden. De schaalvergroting in de bollenteelt wordt door het CDA ondersteund. De uitzichten 

over de schitterende bloemenvelden zijn kenmerkend voor de Zijpe en trekken veel toeristen. Het CDA 

wil de bollenconcentratie behouden en voorzichtig zijn met omzetting naar andere typen landgebruik. 

Overigens is ook verzilting een zorgpunt voor de tulpenteelt in de Zijpe, het CDA wil met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in gesprek gaan om op zoek te gaan naar innovatieve 

technieken om water te ontzilten. 

 

Ook de biologische teelt floreert in onze regio. Verschillende bedrijven in de gemeente zijn daar pioniers 

in en laten in de praktijk zien hoe biologische bedrijven kunnen floreren. Het CDA moedigt omzetting 

naar biologische teelt aan, maar laat de keuze voor de wijze van produceren wel aan de agrariërs zelf. 

Ook het gebruik van middelen en technieken uit de biologische teelt bij andere agrariërs zorgt voor 

efficiëntere en duurzamere teelt van gewassen. Agrarisch weidevogelbeheer werkt goed, maar wordt 

helaas steeds minder ondersteund vanuit de provincie. Het CDA pleit voor meer steun voor agrarisch 

weidevogelbeheer. 

 

De agrarische sector groeit en wordt efficiënter. Waar vroeger een agrariër een paar hectare land 

zelfstandig kon bewerken, groeien tegenwoordig steeds meer bedrijven over de 100 hectare grond 

heen. Dat vraagt een andere inrichting van het landschap. Er zullen minder, maar vooral grotere 

bedrijven komen. Naast de groeiende bedrijven zullen er ook steeds meer bestaande bedrijven 

beëindigen. Om te voorkomen dat vrijkomende agrarische bebouwing het mooie landschap 

verloedert, wil het CDA maatregelen inzetten om bedrijven te compenseren voor het saneren van die 

oude schuren.  

 

Veel agrariërs zetten arbeidsmigranten in uit bijvoorbeeld Oost-Europa om te helpen in het bedrijf. Deze 

mensen komen naar onze regio om hard te werken, dat verdient onze waardering. Het CDA zet in op 

goede huisvesting van seizoenarbeiders. Tot 40 personen mag dat al bij actieve agrarische bedrijven. 

Ook naar andere huisvestingsmogelijkheden moet gezocht worden, zoals bij leegstaande agrarische 

gebouwen die opgeruimd worden. Daarbij is het draagvlak in de buurt in grote mate bepalend voor 

medewerking. De gemeente zoekt vooraf contact met de omwonenden om het draagvlak te peilen. 

 

• Het CDA is trots op de agrarische sector. 

• Agrarische bedrijven mogen groeien. 

• Agrariërs kiezen zelf of zij biologisch telen. 

• Agrarisch weidevogelbeheer verdient meer steun. 

• Agrarische groei betekend ook beleid voor opruimen van leegstaande schuren. 

• Seizoenarbeiders moeten fatsoenlijk gehuisvest worden, rekening houdend met de omgeving. 

 

Toerisme 
Jaarlijks zijn er in de gemeente Schagen twee miljoen toeristische overnachtingen. Je kunt dus gerust 

stellen dat de gemeente Schagen in inwonersaantal verdubbelt in het toeristisch seizoen. Natuurlijk 

komen deze toeristen vooral af op onze prachtige kust en de bloeiende bollenvelden. De badplaatsen 

Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten hebben elk hun eigen, unieke kwaliteiten. Het 

CDA zet in op de versterking van die eigenheid en het onderscheidend karakter van onze kustdorpen. 

De toeristische sector is van groot belang voor de gemeente. Wel moet er aandacht zijn voor het 

tegengaan van verloedering op oudere recreatieparken. Op permanente bewoning en huisvesting 

van seizoenarbeiders wordt streng gehandhaafd. Dit om te voorkomen dat recreatieparken in een 

neerwaartse spiraal terecht komen als er geen toerist meer komt. Voor nieuwe parken of bij uitbreiding 
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worden er contracten gesloten die toeristische verhuur verplichten. Ook vraagt de groei van de 

toeristische sector een goede afstemming met natuur en agrarische belangen.   

 

Het CDA wil de mening van de dorpsbewoners in de kustdorpen zwaar laten tellen bij ontwikkelingen. 

Zo wordt in Petten de toeristische ontwikkeling nadat het nieuwe strand is gekomen toegejuicht. Het 

CDA zet vol in op volledige realisatie van de plannen in Petten. Zowel op het strand, als bij het 

Corfwater, het nieuwe hotel Huis ter Duin, de natuurontwikkeling rond het dorp als bij de realisatie van 

de nieuwe camping op het waterschapsterrein dat vrijkomt ten zuiden van het dorp. Ook in Sint 

Maartenszee worden de toeristische ontwikkelingen in de openbare ruimte en bij de recreatieonder-

nemers toegejuicht. Voor het CDA duurt dit al veel te lang, daarom wil het CDA het komende jaar een 

flinke inhaalslag maken bij de realisatie van de geformuleerde actiepunten uit de gebiedsvisie Sint 

Maartenszee. De ontwikkelingen in Sint Maartenszee vinden overigens vooral aan de duinrand plaats, 

aan het strand is het goed zoals het is. 

 

In Callantsoog en Groote Keeten floreert de toeristische sector. De ondernemers en horeca spelen daar 

goed op in. De inwoners van deze badplaatsen hebben aangegeven geen strandhuisjes te willen. Die 

komen er wat het CDA betreft dan ook niet. Wensen voor recreatieve ontwikkeling mogen niet ten 

koste gaan van de ruimte die nodig is om een inhaalslag in de woningbouw te maken. Daarom komen 

daar wat het CDA betreft geen nieuwe grootschalige toeristische ontwikkelingen meer bij, als 

Boskerpark gerealiseerd is. Bestaande ondernemers moeten natuurlijk wel de ruimte krijgen om hun 

bedrijf verder te ontwikkelen.  

 

Het kust toerisme en de vele activiteiten landinwaarts versterken elkaar. Zo bezoeken veel badgasten 

de stad Schagen of de mooie dorpen. Er zijn prachtige fietsroutes. De bollenvelden zijn een publieks-

trekker in het voorjaar. Het aantal dag-recreatieve activiteiten in de gemeente is ook groot en zeer het 

bezoeken waard. Voorbeelden hiervan zijn de Vlindertuin, Holle Bolle boom, Dierenpark Blanckendaell, 

Land van Fluwel, Monkeytown en de Goudvis, die veelvuldig door zowel inwoners als toeristen worden 

bezocht. Zij versterken de beleving van ons gebied. Dat geldt trouwens ook voor de vele musea.  

 

• De onderscheidende kwaliteiten van de badplaatsen wordt gekoesterd. 

• Het CDA blijft knokken voor een volwaardige badplaats Petten. 

• Snel doorpakken op de gebiedsvisie Sint Maartenszee. 

• Geen strandslaaphuisjes in Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten; wel in Petten. 

• Boskerpark wordt goed ingepast in het landschap en moet kwaliteit uitstralen. 

• Huisjes voor tweede woningen worden ontmoedigd, het CDA wil toeristische overnachtingen. 

• Dagrecreatie activiteiten versterken het toerisme, zij mogen groeien en meer is welkom. 

 

Recreatie en Natuur 
Toeristen en inwoners genieten van de prachtige natuur in de gemeente. De zee en het strand zijn van 

eeuwige waarde die mensen blijven trekken. Dat we dat zo om de hoek hebben is een ongekende 

luxe die maar een klein deel van de wereld met ons deelt. Geen wonder dat er zoveel bezoekers naar 

onze gemeente komen. De kuststrook, met bijzondere duingebieden zoals het Zwanenwater en de 

Pettemerduinen, het bollenlandschap dat in lente zoveel toeristen trekt en het karakteristieke 

landschap rondom de Westfriese Omringdijk.   

 

Het CDA wil dat mensen van de natuur kunnen genieten. Wandel en fietsroutes zijn erg belangrijk om 

natuur te kunnen beleven. Zo is het CDA voorstander van een fietspad door het Zwanenwater van 

Callantsoog naar Sint Maartenszee. De natuurgebieden worden door beheersorganisaties als 

Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten beheerd, het CDA vindt dat de 

gemeente hen hoort te ondersteunen in die beheerstaak. Wel moet er balans blijven tussen mens en 

natuur. De invloed van de natuurgebieden op omliggende dorpen en bedrijven moet beperkt worden, 

ontwikkelingen als in Petten moeten wel gewoon mogelijk blijven. 

 

• De prachtige natuur maakt ons gebied nog unieker. 

• Wij willen dat mensen kunnen fietsen en wandelen door de natuur. 

• Het CDA is voor een fiets- of wandelpad van zuid naar noord door het Zwanenwater. 

• Natuurgebieden moeten de omgeving zo min mogelijk beperken. 

 
Winkels en markten 
De gemeente Schagen heeft veel goed functionerende winkelgebieden. In de meeste dorpen is er 

een supermarkt, bakker en slager. Die draaien over het algemeen goed. De centrumgebieden rond 
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deze winkels worden veel gebruikt en zijn representatief voor het dorp. Het CDA wil dat de straten daar 

erg goed onderhouden worden en dat de ruimte er netjes uitziet. In deze omgeving is de kwaliteit van 

het openbaar gebied, maar ook van de panden erg belangrijk. De meeste van deze voorzieningen zijn 

vooral voor de eigen inwoners van het dorp, met uitzondering van Warmenhuizen, Callantsoog en 

Schagen, die plaatsen hebben ook een regiofunctie.  

 

De gehele gemeente heeft ruim 46.000 inwoners. In de stad Schagen zijn de winkel- en horeca 

voorzieningen vergelijkbaar aan een stad van 80.000 inwoners. Dat heeft te maken met de grote 

regionale functie van Schagen. Bewoners van de omliggende dorpen, Den Helder en Heerhugowaard 

komen vaak en graag winkelen in Schagen. Het CDA wil de kracht van de binnenstad van Schagen 

behouden en met streng beleid om te voorkomen dat winkels “weglekken” naar een industrieterrein; 

de voorzieningen blijven in het centrum. Zo houden we het gezellig en druk. 

 

Een ander belangrijk product in het centrum van Schagen is de markt. De Schager weekmarkt is de 

populairste markt in de regio, maar vraagt wel om aandacht. De markt is niet meer de enige plek waar 

een gulden een daalder waard is. Sterker nog, er wordt op de markt juist veel meer aandacht gegeven 

aan een hoge kwaliteit en lokale producten. Wij willen in overleg met de markt en de winkeliers zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden om de markt op kwaliteit en lokaal product te onderscheiden. Daarbij 

denken we aan het opschuiven of uitbreiden van de ochtend naar de middag, zodat mensen na hun 

werk nog naar de markt kunnen. Ook in de indeling van de markt willen we meer aandacht voor 

kwaliteit. Marktkooplieden die een goed product leveren, er elke week zijn en een representatieve 

uitstraling hebben, worden zo mogelijk beloond met een betere plaats op de markt.  

 

• De winkelvoorzieningen in de dorpen behouden en zo mogelijk uitbreiden. 

• In de stad Schagen de winkels blijven concentreren in het centrum. 

• De markt in Schagen meer focussen op kwaliteit en lokaal product en veranderen om nieuwe 

doelgroepen aan te spreken. 

 

Marktstad Schagen 
Schagen wordt geprezen om de gezellige winkels, waar ondernemers je nog écht helpen, en natuurlijk 

vanwege de vele zeer goede restaurants aan de gezellige Markt, vanwege de vele evenementen 

zoals de Westfriese Folklore en Paasvee en natuurlijk het gratis parkeren. We zeggen veel te weinig dat 

Schagen gewoon een topstad is in deze regio. Voor weekendjes weg is Schagen een prima 

bestemming, vanwege het historische centrum, de goede restaurants en het gezellige winkelen. Dat is 

perfect te combineren met een bezoek aan het prachtige gebied, zoals het strand en de 

bollenvelden.  

 

De gemeente heeft samen met de ondernemers, horeca en cultuursector in de stad het programma 

Schagen Marktstad opgezet. Dat legt met trots uit waarom Schagen is ontstaan rond de markt, zowel 

fysiek als in historisch opzicht. Daarnaast verbindt Schagen Marktstad de vele evenementen in de stad 

met elkaar en versterkt de beleving van zowel bezoekers als Schagenezen. Het CDA wil doorgaan met 

Schagen Marktstad. Daarnaast wil het CDA de binnenstad laten versterken door de grootse renovatie 

van het Makado Centrum en de Nieuwstraat. Ook de Gedempte Gracht en de Molenstraat zijn toe 

aan groot onderhoud zodra de financiën dat toelaten. Zo wil het CDA werken aan een nog mooiere 

Marktstad Schagen.  

 

• Het CDA gaat volop door met Schagen Marktstad. 

• Voor alle dorpen wordt een vergelijkbaar initiatief gestart. 

 

Energy & Health Campus 
Een belangrijk doel van het CDA voor de komende jaren is het openen van het onderzoeklocatie 

Petten en de transitie daarvan naar de Energy & Health Campus. Zoals Eindhoven veel hightech-

bedrijven en wetenschapsinstellingen heeft samengevoegd in een High Tech campus kunnen wij de 

wetenschapsinstellingen en bedrijven in Petten samenvoegen tot een Energy & Health Campus. Dat 

klinkt onbescheiden en daarmee is de toon goed.  

 

Energy 

ECN heeft wereldfaam op het gebied van onderzoek naar duurzame energie, zo heeft meer dan de 

helft van de zonnepanelen wereldwijd ECN-techniek in zich. Ook het onderzoek naar windenergie, 

biomassavergassing en verduurzaming van de industrie is bepalend voor verduurzaming van de wereld. 

Het onderzoek van ECN wordt nu samengevoegd met het onderzoek van TNO, waarmee hét weten-
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schappelijk instituut dat vormgeeft aan de Nederlandse energietransitie in Petten zit. Samen werken bij 

ECN en TNO zo'n 600 mensen aan dit onderzoek. Voor versterking van het onderzoeksprogramma wil 

het CDA dat er een nieuw zonnepanelenlaboratorium komt in Petten, ook moeten er een nieuw vloei-

stoffenlaboratorium en een warmtelaboratorium komen. Naast deze nationale inspanningen zijn er in 

Petten ook ruim 300 wetenschappers van het Europese onderzoeksprogramma JRC actief, dat onder-

zoek doet naar de beste beleidsbeslissingen voor het toepassen van duurzame energie in de toekomst.  

 

Health 

Per dag worden wereldwijd 30.000 mensen aan kanker gediagnostiseerd of behandeld met bestralings-

medicijnen uit de reactor in Petten. Daarmee bedient Petten 1/3e van de vraag vanuit ziekenhuizen in 

de wereld. In Petten wordt de verwerking van reactorisotopen tot medicijnen gedaan bij productie-

faciliteiten van Curium. De reactor van NRG is echter verouderd en zal zijn technische levensduur in 

2026 gehad hebben. Om de wereld van medicijnen te kunnen blijven voorzien wordt er al enige jaren 

gewerkt aan een nieuwe centrale in het Pallas project. De gemeente werkt mee aan dit initiatief dat 

het ministerie van EZK en de provincie hebben genomen. De eerste ruimtelijke besluiten worden nu 

door de gemeenteraad genomen, maar ook de komende jaren zal er nog veel besloten moeten 

worden. De bouw van de nieuwe reactor en de ontmanteling van de oude zal veel werk naar onze 

gemeente brengen. Vanzelfsprekend staat veiligheid bij al deze werkzaamheden voorop. Het CDA 

steunt de ontwikkeling van de nieuwe Pallas reactor volmondig. Wel vragen wij aandacht voor de 

inpassing in het landschap, zo willen we dat het een mooi pand wordt, ook al is het groot en dat er 

geen luchtgekoelde installaties met lawaai of rookpluimen op het terrein komen. Nu het nieuwe kabinet 

geld lijkt te hebben vrijgemaakt voor het versneld opruimen en afvoeren van het historisch afval dat 

nog in vaten in de pluggenloods in Petten is opgeslagen, wil het CDA ook dat dit zo snel mogelijk wordt 

uitgevoerd. Nederland heeft een opslagplaats voor nucleair afval en dat is bij het Covra in Zeeland.  

 

Met de komst van de nieuwe Pallas-reactor is niet alleen de wereld verzekerd van productie van 

belangrijke medicijnen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om kanker effectief te 

bestrijden. Daarnaast ontstaan er met een nieuwe reactor kansen dat aanverwante bedrijven in de 

zorgsector naar de campus zullen komen. 

 

Campus 

Door een campus te creëren rond de wetenschappelijke activiteiten op het gebied van energie en 

gezondheid ontstaat er een andere sfeer op de onderzoeklocatie. De bedoeling is om letterlijk het hek 

te openen en alleen het nucleaire gedeelte ervan zichtbaar te beveiligen. De energieactiviteiten 

worden dan veel beter herkenbaar voor iedereen. Bovendien kan er op het terrein of in het dorp Petten 

een informatiecentrum komen waar het publiek voorlichting kan krijgen over duurzaam energie-

onderzoek en nucleaire geneeskunde. Door de campus zo in te richten dat studenten en promovendi 

van over de hele wereld er graag hun onderzoek willen doen, ontstaat er kruisbestuiving met de 

universiteiten. Het delen van de laboratoriumfaciliteiten zou zich niet moeten beperken tot studenten, 

ook andere bedrijven zouden deze unieke faciliteiten moeten kunnen gebruiken, zodat wetenschap-

pelijke kennis beter benut wordt en de campus ook interessant wordt voor andere bedrijven in de 

duurzame energie en gezondheidszorg om zich in de panden op de campus te vestigen. Met de komst 

van Pallas en de fusie van ECN en TNO is er een unieke kans ontstaan om het hele terrein een facelift te 

geven. Dat doen we door de wetenschapsomgeving te versterken, door nieuwe laboratoria te reali-

seren, door publiek deels toe te laten, door toeristen en bezoekers met trots te informeren, door startups 

en andere bedrijven te binden aan de locatie en om studenten en promovendi te binden aan de 

wetenschapsfaciliteiten. Energy & Health Campus gaat veel kansen bieden de komende jaren die het 

CDA met beide handen wil aangrijpen.  

 

• Het CDA zet zich volop in voor realisatie van Energy & Health Campus. 

• ECN zou snel een nieuw zonnelaboratorium moeten krijgen in Petten. 

• Er moet ruimte komen voor nieuwe vloeistoffen- en warmtelaboratoria. 

• Het CDA steunt de ontwikkeling van Pallas met goede landschappelijke inpassing. 

• Het historisch afval moet veilig naar de permanente opslag in Zeeland afgevoerd worden. 

• Er moeten meer studenten en promovendi aan de laboratoria in Petten gekoppeld worden. 

  

Regionale samenwerking 
Gemeentebestuurders moeten over hun grenzen heen kijken. In de regio werken we veelvuldig samen 

met andere gemeenten. Steeds vaker is dat op de schaal van Noord-Holland Noord. In het toerisme en 

de economische agenda noemen we deze regio tegenwoordig Holland Boven Amsterdam. De 

samenwerking gaat goed en maakt ons sterker. De gemeente Schagen heeft een stevige rol in die 

samenwerking en dat willen we graag zo houden. Ook de regionale lobby krijgt steeds meer vorm. De 
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belangen van onze regio ten aanzien van woningbouw, bereikbaarheid en de vestiging van bedrijven 

dienen we veel beter als we samenwerken. De gemeentes in de regio trekken met een gezamenlijke 

boodschap naar provincie, Rijk en Europa.  

Ook in de Kop van Noord-Holland werken wij intensief samen met buurgemeenten. Het economisch en 

ruimtelijk programma De Kop Werkt brengt in totaal 30 miljoen euro aan nieuwe activiteiten naar onze 

regio. Het CDA wil die goede samenwerking voortzetten. In de Kop komen de vier gemeenteraden 

eens in de twee maanden samen om toe te zien op het programma De Kop Werkt en op de 

gemeenschappelijke regelingen. Het democratisch toezicht op die regelingen, zoals de GGD, 

Veiligheidsregio en de RUD moet beter, zeker waar het financiën betreft. Ook de regionale 

samenwerking in het sociaal domein vraagt aandacht. We moeten met elkaar zoeken naar effectieve 

samenwerking die de cliënten in het sociaal domein weer vooropstelt. 

• Doorgaan met goede regionale samenwerking en regionale lobby. 

• CDA wil de regionale samenwerking op meer terreinen, zoals gezamenlijke inkoop, beheer van 

rioleringen, enz. opzoeken om zo efficiënter en sterker te kunnen werken, dit op zowel de 

Noord-Holland Noord schaal als in de Kop van NH. 

• Verbeteren democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. 

• Samenwerking in het sociaal domein moet de cliënt centraal stellen, organisatorische 

vraagstukken moeten vanuit die positie worden aangevlogen. 

 

Behoedzaam financieel beleid 
Het CDA beseft dat belastinggeld úw geld is en gaat daar dus behoedzaam mee om. Dit belastinggeld 

wordt efficiënt en doelmatig besteed. Het is door de inwoners opgebracht en wordt gebruikt voor de 

voorzieningen die de inwoners belangrijk vinden. Er is dus een goede balans tussen het niveau van de 

belastingen en dat van de voorzieningen. Minder geld uitgeven is voor de gemeente geen doel op 

zichzelf, zeker niet als dat ten koste gaat van de kwaliteit van de voorzieningen in onze kernen.  

 

Er wordt alleen meer geld uitgegeven als dat nodig is om de kwaliteit van de voorzieningen op peil te 

houden. De gemeente maakt inzichtelijke begrotingen en keuzes worden helder onderbouwd. Het 

CDA streeft naar een duurzaam begrotingsevenwicht en voldoende weerstandsvermogen om de 

risico’s waarmee de gemeente wordt geconfronteerd af te dekken. Tegenover structurele uitgaven 

staan structurele inkomsten. Structurele uitgaven zijn niet afhankelijk van incidentele mee- en tegen-

vallers. Het maatschappelijk belang van een investering of uitgave staat in verhouding tot de kosten 

ervan. Subsidies worden niet gegeven om waardering uit te drukken maar alleen om een wenselijke 

ontwikkeling mogelijk te maken. De doelmatigheid van de besteding wordt gecontroleerd en er is een 

mogelijkheid van sancties. De gemeente zorgt voor goed onderhoud van haar gebouwen en wegen. 

 

Bij het CDA is het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen vanzelfsprekend. 

Voor het overgrote deel wordt dat via de rijksbelastingen geregeld. Bij gemeentelijke belastingen 

worden mensen die echt niet kunnen betalen, ontzien. Ook is er een noodfonds om te zorgen dat 

kinderen van ouders die in financiële problemen zitten toch kunnen sporten.  

De financiële crisis heeft de afgelopen jaren ook veel zorgen gegeven over de gemeentebegroting. 

Het CDA heeft flink wat bezuinigingen moeten doorvoeren om de begroting duurzaam in evenwicht te 

brengen. Zo is er structureel 1,5 miljoen euro op de ambtelijke organisatie bezuinigd. Ondanks de 

moeilijke tijden is er ook een flinke opschoning van het gemeentelijk financieel beheer doorgevoerd, 

“zuiver begroten” zijn wij dat gaan noemen. Zo is er voor ruim 12 miljoen euro afgeschreven op grond-

posities die te hoog gewaardeerd waren en zijn reserves en voorzieningen geactualiseerd. Ook is er een 

onderhoudsbuffer gevormd voor grootschalig onderhoud aan sportaccommodaties, zodat die niet 

meer afhankelijk zijn van het al dan niet hebben van meevallers op de gemeentebegroting. Dat alles is 

gedaan zonder voorzieningen uit te hollen. Deels was dat mogelijk doordat de frictiekosten niet zijn 

ingezet voor een nieuw gemeentehuis. Sterker nog, de gemeente bespaart ruim € 400.000,- per jaar 

aan onderhoud, verzekering en energie, door vanuit één van de oude gemeentehuizen te werken.  

 

De belangrijkste financiële operatie is in het onderhoudsprogramma voor het openbaar gebied door-

gevoerd. Vóór 2013 werd er regelmatig geld geleend voor grootschalig onderhoud aan wegen, groen 

en fietspaden. Daarmee was er een continu stijgende schuld ontstaan van al 25 miljoen. Daarvan is nu 

de helft afgelost. Over die schulden werd rente en aflossing betaald. Het CDA is gestopt met die manier 

van financieren met wegen als onderpand en zijn overgestapt op directe financiering uit de lopende 

jaarbegroting. Dat is geen makkelijke opgave, want het vraagt een forse verhoging van de jaarlijkse 

onderhoud budgetten (die vroeger naar de toekomst werden doorgeschoven).  
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Het CDA wil de komende jaren de onderhoudsprogramma's volledig op orde maken met een minimum 

onderhoudsniveau waar wegen, fietspaden, wandelpaden en groen niet meer onder kunnen zakken. 

Daar moet voldoende budget voor beschikbaar zijn. Ook wil het CDA een extra inhaalslag maken voor 

de centrumstraten in dorpen en de stad, zodat de gemeente de wegen die het meest gebruikt 

worden, het eerst op orde heeft. 

 

Het CDA is klaar met bezuinigingen. Sterker nog, het CDA vindt dat op een aantal punten te diep in het 

vlees is gesneden. Zo wil het CDA de verhoging van de bijdrage van sportverenigingen aan het 

accommodatiebeleid deels terugdraaien. Sporten moet betaalbaar blijven. Overigens blijft het CDA 

naar efficiëntie zoeken in de gemeentelijke processen, zuinig aan doen is geen vies woord. 

 

Drinkwater is voor huishoudens in onze regio veel duurder dan in de rest van het land. Dat is vreemd 

voor een eerste levensbehoefte. Wij willen bij het Rijk lobbyen voor gelijke tarieven voor drinkwater voor 

alle inwoners. Dat zou voor mensen met een gemiddeld huishouden in onze gemeente € 30,- per jaar 

uitsparen. Los daarvan is het gewoon eerlijk om dit gelijk te trekken.  

 

Omdat de economie weer echt meezit en ook het Rijk weer meer uitgeeft, is er een grote kans dat de 

gemeente de komende jaren meer inkomsten zal krijgen. (De inkomsten van een gemeente komen 

grotendeels van het Rijk, met het Rijk is de vaste afspraak dat het gemeentefonds groeit als de rijks-

begroting groeit en andersom). Die extra inkomsten wil het CDA in eerste instantie inzetten om eerdere 

harde bezuinigingen ongedaan te maken, daarna wil het CDA dat de gemeente in betere tijden voor-

bereidingen treft voor slechtere tijden door schulden af te lossen en de weerstandratio’s te verbeteren. 

Als dat weer enigszins normaal is en het economisch verder meezit, wil het CDA de OZB verlagen.  

 

• Belastinggeld is úw geld, daar gaat het CDA zuinig mee om. 

• Wegenonderhoud wordt direct betaald, lasten worden niet doorgeschoven naar de toekomst. 

• Het CDA wil een realistische begroting. 

• Het CDA wil een realistische opbouw van reserves en voorzieningen.  

• Het CDA wil periodiek inzicht in het verloop van de algemene reserves en voorzieningen.  

• Het CDA wil een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.  

• Het CDA wil geen projectfinancieringen met een open einde.  

• De tarieven voor diensten aan inwoners zijn kostendekkend.  

• De gemeente zoekt actief naar projectsubsidies bij hogere overheden.  

• De lokale belastingdruk zo laag mogelijk gehouden, maar moet voldoende zijn om qua 

kwaliteit van de diensten aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers te kunnen 

voldoen.  

• Een substantieel deel van de toeristen- en forensenbelasting komt ten goede aan de 

toeristische sector.  

• Begraafplaatsen blijven betaalbaar; grafrechten in de hand houden en in samenwerking met 

begrafenisverenigingen onderhoud efficiënt inrichten. 

• Lobby bij het Rijk om de €30,- per jaar die meer dan gemiddeld betaald wordt voor drinkwater, 

gelijk te trekken met de rest van Nederland. 
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Kernenprogramma’s 

 

Schagen 
 

Schagen door de jaren heen1 

Rond 989 werden zes boerderijen in villa Scagha overgedragen aan de abdij van Egmond. In de 10e 

en 11e eeuw waren diverse terpen opgeworpen. In 1415 verleende Willem VI een stadsrecht aan 

Schagen. Dit was onderdeel van een grote bestuurlijke hervorming in Westfriesland, waarbij vrijwel het 

gehele Westfriese platteland in de een of andere vorm stadsrechten kreeg. Willem de Bastaard liet een 

slot bouwen en trok er in 1440 in. In 1456 kreeg Schagen van Filips van Bourgondië alle eerder verloren 

rechten weer terug. Willem liet vervolgens ook een kerk bouwen, die gereed kwam in 1460 en die 

gewijd was aan Sint-Christoforus en op 29 augustus 1895 door brand verwoest werd. Deze kerk lijkt er de 

reden van te zijn dat Schagen tot een regionaal verzorgingscentrum uitgroeide. In 1463 kreeg Schagen 

het recht op het houden van twee jaarmarkten en een weekmarkt. In 1603 kreeg Schagen van de 

Staten van Holland het recht op een jaarlijkse paardenmarkt.  

 

Mede door de inpoldering van het omliggende gebied kwam Schagen in de 19e eeuw economisch tot 

bloei. Met name de veemarkt speelde daarbij een belangrijke rol. Toen in 1865 de spoorweg tussen 

Alkmaar en Den Helder in gebruik werd genomen ontstond er een groot afzetgebied van en voor de 

plaatselijke nijverheid. Schagen had toen ongeveer 2060 inwoners. In 2007 kende de plaats Schagen 

circa 19.000 inwoners.  

 

Wat realiseerden we in de stad Schagen 

Bij de vorige verkiezingen beloofde het CDA om geen duur nieuw gemeentehuis te bouwen. In plaats 

daarvan is er een interne verbouwing geweest waardoor alle medewerkers in het pand aan de Laan 

kunnen werken. De kosten waren lager dan de opbrengsten van de andere gemeentehuizen die zijn 

verkocht. Ook het project Westfriese brug is niet doorgegaan, wat ruim 4 miljoen euro aan 

gemeenschapsgeld heeft uitgespaard. Zoals beloofd hebben alle scholen in de gemeente 

zonnepanelen gekregen. 

 

Het woningbouwprogramma was 5 jaar geleden vastgelopen. Door strikter beleid is dat opgelost, er 

wordt nu op verschillende plaatsen in de gemeente, ook in de stad, gebouwd. Ook de wachtlijsten in 

de sociale huur zijn serieus genomen. Wij hebben met WoonCompagnie afgesproken dat zij flink extra 

bouwen voor goedkope sociale huur. Er wordt aan de Beethovenlaan een gebouw met 48 goedkope 

sociale huurwoningen opgeleverd. Daarna volgen sociale huur complexen aan het Westerpark en 

Sportlaan/Regioplein. 

 

Het CDA hecht veel belang aan het krachtig houden van het centrum van Schagen. Dat een 

regiofunctie heeft voor winkelen en horeca. De plannen voor uitbereiding van het Makado beperken 

zich voorlopig tot een opwaardering van het huidige pand. De straten eromheen worden opgeknapt. 

Met de promotiecampagne ‘Marktstad Schagen’ focussen we de stadsmarketing op het historisch 

karakter van Schagen, dat altijd al het middelpunt van de regionale handel was en vertellen we samen 

met inwoners en ondernemers trots over het succes van de stad Schagen.  

 

Concrete doelen voor Schagen: 

• Gymvereniging Lycurgus Advendo moet een eigen onderkomen kunnen vinden in de stad als 

zij dat zelf willen organiseren en financieren. 

• Het CDA wil het centrum ontlasten van zwaar vrachtverkeer door laden en lossen alleen toe te 

staan in de ochtend.  

• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente. 

• De Westfriese Folklore blijven we financieel ondersteunen. 

• Marktstad Schagen promoten 

• Wijkpanels worden gebruikt door de gemeente voor contact en klankbord met de wijken. 

• De gemeente steunt het project Jongeren gaan politiek, bij het Regius College. 

• Woningbouw blijft maximaal vier bouwlagen + kap in de stad (4+1). 

• Parkeren blijft in de hele gemeente gratis. 

                                                                 
1 Veel van de historische beschrijvingen zijn bewerkingen van teksten op Wikipedia. 
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• De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat inrichten voor centrumstedelijk 

wonen en parkeren.  

• Meer parkeerplaatsen rond centrum Schagen, geen uitbreiding van de blauwe zone. 

• Project Spooronderdoorgang Zuiderweg Schagen starten. 

• De kracht van de binnenstad behouden en versterken moet een continue beleidsdoel zijn, we 

concentreren winkels, horeca en voorzieningen in het centrum. Pas als het niet in het centrum 

kan, zoals verkoop van auto's of bouwmaterialen, dan naar de industrieterreinen. 

• Appartementenbouw langs de Westerweg mogelijk maken en de verkeerslichten vervangen 

door rotondes of ongelijkvloerse kruisingen, met aandacht voor veiligheid van fietsers en 

wandelaars. 

• De voetbalverenigingen willen samen gaan en moeten dat in hun eigen tempo kunnen doen, 

de baten van ontwikkeling van eventueel vrijkomende locaties dienen ter dekking van 

eventuele investeringen bij verplaatsing. 

• De markt in Schagen nog meer focussen op kwaliteit en lokaal product om nieuwe 

doelgroepen aan te spreken. 

• Het zwembad blijft open, energievoorziening van de Wiel wordt verduurzaamd. 

• De bibliotheek blijft open. 

• Het wijkcentrum van Waldervaart wordt opgeknapt waarbij de wensen van de bewoners, 

scholen, winkels en andere gebruikers voorop staat.  

• De parkeerproblemen aan het Westerpark worden opgelost door extra parkeerplaatsen te 

creëren op de plaats van de meest noordelijke wadi. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Paasvee kan blijven rekenen op steun van het CDA. 

• Wij zoeken uitbreiding van de hotelcapaciteit in de stad en willen Marktstad Schagen ook 

inzetten om meer toeristen voor korte stedentrips naar Schagen te trekken. 

 

 

Warmenhuizen 
 

Warmenhuizen door de jaren heen 

Het dorp Warmenhuizen is ontstaan in het jaar 745 en gebouwd op een aantal terpen, waarvan er een 

aantal nog steeds zichtbaar zijn. De Krankhoorn is bijvoorbeeld op zo'n terp gebouwd. Met Kerkbuurt 

(toen Heringkerspel) en Eenigenburg is het een van de oudste dorpen in het gebied. Van oudsher werd 

de handel in Warmenhuizen gedreven. Bij de veiling naast het bolletjescafé werden de agrarische 

producten verhandeld en vervoerd per boot en later per trein naar Amsterdam. Die handelsgeest is 

nog steeds kenmerkend aanwezig in het dorp dat vele iconische bedrijven kent.  

 

Met BeJo Zaden en Hazera is Warmenhuizen onderdeel van SeedValley, van Warmenhuizen tot 

Enkhuizen, dat 60% van de wereld van voedselzaden voorziet. Deze zeer innovatieve bedrijven 

kenmerken zich door een groei van bijna 10% in omzet en aantal medewerkers per jaar. Ook Koninklijke 

Vezet is zo'n sterke groeier, vanuit dit bedrijf in Warmenhuizen worden veel huizen in Nederland en 

daarbuiten van gesneden groente voorzien. De bouw is sterk vertegenwoordigd in Warmenhuizen. 

 

Wat realiseerden we in Warmenhuizen? 

Het centrumplan is een belangrijk resultaat waar we trots op zijn. Door de inbreng van de dorpsraad en 

verschillende inwoners heeft het CDA meteen in de nieuwe gemeente gewerkt aan het loskomen van 

de toenmalige projectontwikkelaar. Daarna kon de fam. Van Duin de winkels zelf realiseren en is het 

woningbouwproject dorpshart met de projectgroep vormgeven. Dat de Warmenhuizers dit plan zelf 

gaan bouwen past bij de aanpakkersmentaliteit in het dorp. Het in eigen beheer bouwen aan het 

centrum heeft de gemeente veel geld gescheeld, want de projectontwikkelaar had extreme marges 

op het project staan, achteraf dus ook financieel gezien een goede keuze. 

 

Minder blij zijn wij met onze resultaten op het gebied van wegenonderhoud. Daar bleek de achterstand 

groter dan verwacht. Bovendien zijn we gestopt met het lenen van geld voor wegenonderhoud, dat 

gebeurde voor 2013 wel en is volgens ons een onjuiste manier van lasten doorschuiven naar toekom-

stige generaties. De financiële ombuiging naar direct betalen van onderhoud in het openbaar gebied 

is nu bijna afgerond en veel schulden zijn afgelost. We verwachten de komende jaren in staat zijn om 

een flinke inhaalslag te maken, te beginnen in het centrum.  

 

De verplaatsing van zaadveredelaar Hazera is een succes. Vele andere bedrijven in het dorp zijn 

gegroeid de afgelopen jaren. Warmenhuizen deed de afgelopen jaren waar het dorp goed in is, 
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ondernemen. De gemeente heeft dat de afgelopen jaren ondersteund. Het faciliteren van bedrijven 

die willen groeien was een belangrijk speerpunt van de coalitie de afgelopen jaren en blijft dat wat het 

CDA betreft. Ook is de afgelopen jaren de nieuwe school gerealiseerd, waarvan de start natuurlijk al in 

Harenkarspel was gemaakt. Er is een openbare begraafplaats gerealiseerd, waar het CDA zich voor 

heeft ingezet en er is een consultatiebureau in de brede school gekomen. De creatieve winkels op 

Huisweid zijn in het bestemmingsplan opgenomen, wat het mogelijk maakt dat Huisweid verder groeit in 

deze richting. 

 

Kortom, het CDA heeft vrijwel alle beloften waargemaakt. Dat komt voor een groot deel doordat er 

mensen op het CDA gestemd hebben in Warmenhuizen, waardoor het CDA groot genoeg was om 

onze doelen te kunnen realiseren. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar onze doelen voor de 

komende jaren.  

  

CDA doelen voor Warmenhuizen: 

• Geheel vernieuwen van de dorpsstraat, inrichten naar deze tijd en als 30 km zone. 

• Als het parkeren op te lossen is, een nieuw dorpsplein voor het dorpshuis. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Goed onderhoud rond het Angelapark in verband met ‘rollatortoegankelijkheid’ 

• SeedValley blijven faciliteren in de verdere groei. 

• Bedrijven mogen groeien. 

• Samen met de inwoners bouwen aan de nieuwe wijk op de Vincentius locatie. 

• Snel meer woningbouw realiseren, te starten aan de oostkant van de Remmerdel. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel bij de nieuwe wijk dorpshart, denk aan een groot 

speelkasteel. 

• Het Huisweid festival steunen, onder andere door meer mogelijkheden qua sluitingstijd. 

• De kermis blijft groots. 

• Verkeerssituatie rond de Hoge Ven veiliger maken.  

• Kunstgrasveld bij voetbalvereniging VIOS om zo meer wedstrijden mogelijk te maken.  

• Een fietspad langs de Diepsmeerweg. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

 

Tuitjenhorn  
 

Tuitjenhorn door de jaren  

Het dorp Tuitjenhorn is in de Middeleeuwen rond het jaar 1000 ontstaan langs een dijk (nu Dorpsstraat). 

Tuitjenhorn bestond uit diverse terpen met dijkjes als verbindingen. Tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn 

aan de Veilingweg lag ooit een begraafplaats. Tuitjenhorn heette vroeger 't Utingehorn, wat "de 

begrafenishoek" zou kunnen betekenen. In de 20e eeuw is Tuitjenhorn langzaamaan groter geworden 

dan het oude hoofddorp Harenkarspel (nu Kerkbuurt). Het katholieke kerkje stond vroeger in Haren-

karspel met de patroonheilige St. Christina, is na de reformatie overgegaan naar de hervormden en 

afgebroken in 1923. De katholieke kerk van Tuitjenhorn is van 1859 en is een provinciaal monument. 

Van oudsher is Tuitjenhorn een agrarisch dorp met voornamelijk akkerbouwers (kool en bollen) en 

forenzen. Tegelijkertijd is er, met name aan de Dorpsstraat, sprake van aanzienlijke detailhandel. In 

Tuitjenhorn is ook Midgard gevestigd, een woon- en werkgemeenschap waar meer dan 100 jongeren 

en volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend 

gemeenschapsleven onderhouden. 

 

Sinds 10 jaar is het dorp een dierenpark (Van werk Park) rijker met prachtige diersoorten. Tevens bevindt 

zich daar het Historisch Museum van Harenkarspel, met onder andere antieke landbouwwerktuigen. In 

de onder Tuitjenhorn vallende kleine kern Kalverdijk bevindt zich het grote 5 –sterren campingpark met 

overdekt speelparadijs en waterpark voor kinderen De Holle Bolle Boom, De Holle Bolle Buiten en De 

Holle Bolle Plons. Door de unieke samenwerking tussen het 5-sterren-campingpark enerzijds en het 

dierenpark anderzijds, is een uniek toeristisch-recreatief product voor de gehele regio ontstaan. 

 

Wat realiseerden we in Tuitjenhorn? 

Het realiseren van de Harenkarspelweg (voorheen Ontbrekende Schakel) is een groot project waar wij 

en vele bewoners heel blij mee zijn. Het realiseren hiervan betekent niet langer een grote verkeerstroom 

dwars door Tuitjenhorn en Warmenhuizen heen. Met name door de inbreng van vele bewoners zelf en 

de dorpsraden is deze verbindingsweg tot stand gekomen. De door velen gewenste Oost- West 

verbinding is overigens niet alleen voor bewoners van belang. Voor diverse grote bedrijven in onze 

gemeente, onder andere aan de Veilingweg, en de landbouwsector betekent de nieuwe weg een 
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verbetering van de ontsluiting. De bedrijvenvereniging heeft de plannen dan ook van harte 

ondersteund.  

 

Heel blij zijn we met de afronding van de bouw van de nieuwbouwwijk aan de Oostwal. Ook de 

uitbreiding van de Deen supermarkt aan het begin van de afgelopen periode hebben wij van harte 

ondersteund en gefaciliteerd. In de Ondernemerscentrale, het voormalige gemeentehuis, hebben 

ondernemers zich inmiddels gevestigd. Hiermee wordt een grote impuls gegeven aan het 

ondernemersklimaat in Tuitjenhorn en Warmenhuizen en ook in de regio daarbuiten. 

 

Verder is met de inbreng van vele vrijwilligers en met de Dorpsraad het Roockershuyspark tot stand 

gekomen. Het CDA heeft zich hier lang voor ingespannen. Uiteindelijk was een motie van het CDA 

waarin de helft van het benodigde budget beschikbaar is gesteld van doorslaggevend belang voor 

het organiseren van de financiering. Een grote groep inwoners heeft het vervolgens tot een succes 

gemaakt. De realisatie van deze mooie voorziening laat zien waar Tuitjenhorners goed in zijn: 

hardwerkende mensen die kunnen doorzetten. 

 

Daarnaast hebben we ons ingezet om voorzieningen in stand te gehouden, wat ondanks de crisis goed 

is gelukt. Zoals het Maarten van der Weijden zwembad, de bibliotheek en het Kinderdagverblijf. CDA is 

er trots op deze voorzieningen voor het dorp te hebben behouden. Hollandia-T is, ondanks steeds weer 

oplaaiende discussies, niet verplaatst naar een andere locatie. Kortom, vele zaken die door de inbreng 

van het CDA zijn gerealiseerd en in stand gehouden, waarbij het CDA toezegt zich ook de komende 

jaren voor een groot aantal projecten in te zullen zetten. 

 

CDA doelen voor Tuitjenhorn: 

• Meer woningbouw te beginnen aan  de Bogtmanweg, kruising dorpsstraat en ook helemaal 

ten zuiden, als Ruimte voor Ruimte project voor de schuren van Strooper. 

• In één project Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg, Dorpsstraat, Sportlaan en Kerkbuurt geheel 

opknappen en inrichten als 30 km zone, te beginnen in Kalverdijk. 

• Hier zo snel mogelijk mee starten om het effect van de Harenkarspelweg (Middenroute) te 

vergroten. 

• De paaltjes weg uit deze straten, 30 km. Zones kunnen veel mooier. 

• Rotonde op de Oostwal moet veilig zijn voor fietsers en voetgangers. 

• Verkeersveilige kruising maken bij Dorpsstraat-Selschardijk-Veilingweg-Rijperweg. 

• Terpweg is belangrijke schoolroute, opknappen van de fietssuggestiestroken. 

• Veiligheid Dergmeerweg verbeteren door kattenogen en fietssuggestiestroken. 

• Indien er draagvlak is bij omwonenden, aanleg van het tweede deel van Rookershuijspark. 

• Woningbouwplan (Centrumfunctie) naast de Deen, eventueel met winkeltjes, als deze 

aanvullend zijn aan datgene wat er al aan de Dorpsstraat is. 

• Realisatie van dorpspleintje tussen de school, bakker en slager en Dorpshuis Ahoy dat ook 

gebruikt kan worden voor kermis en andere dorpsfeesten. 

• Zonnepanelen op kantine Hollandia T, SIS, Nova en bibliotheek en andere 

verenigingsgebouwen. 

• Renovatie van de Aula aan de Dorpsstraat door hier een subsidie aan te verlenen. 

• Voorzieningen als zwembad, bibliotheek en kinderdagverblijf in stand houden en waar nodig 

verbeteren.  

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Goed onderhoud rond het Sint Jozefpark in verband met ‘rollatortoegankelijkheid’. 

• De oude bijdrage die bij de bouw was afgesproken voor de centrale ruimte van het Sint 

Jozefpark moet weer beschikbaar worden gesteld.  

 

 

 

Waarland 
 

Waarland door de jaren heen 

Waarland bestond zo’n 450 jaar geleden uit verschillende eilandjes en meren die later werden droog 

gelegd. Het gebied van Haringcarspel komt in eigendom van de Graven van Egmond. Rond het eiland 

Waarland worden kaden opgeworpen en in 1571 wordt de Waarlandsmolen bebouwd. De 

Waarlandpolder is in 1575 met behulp van watermolens droog gelegd. De Oude Slootgaard werd in 

1590 droog gelegd. De Slootgaard, de Bleekmeer, de Schaapskuilmeer, de Speketer, de Koetenburg, 

en het Koog waren allemaal meren die zijn drooggelegd. In 1862 krijgt Waarland een eigen school. De 

school wordt midden in het land gebouwd, zodat alle kinderen even ver van school wonen. Het 
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grootste deel van de dorpsbevolking is katholiek. Op 1 november 1919 is de parochie van de H. 

Wulfram gesticht. In 1948 was er de ruilverkaveling van de Waarland- en de Slootgaardpolder. In 1960 

volgde de verkaveling van de Speketerspolder, de Schaapskuilpolder en de Bleekmeer. Daarna begon 

het dorp Waarland te groeien.  

De watermolen uit 1571 is een van de bezienswaardigheden in Waarland. De molen is in authentieke 

staat. In het gerestaureerde "Molenhuys" vinden tentoonstellingen plaats. Het jaarlijkse "Badpopfestival" 

trekt veel muziekliefhebbers. Het natuurgebied "De Boomerwaal" en "De Drasse Dijkvoet" zijn zeker een 

bezoekje waard voor de natuurliefhebbers. Het openluchtzwembad "Waarland" is gegraven in 1946, 

maar heeft nu ook een nieuwe glijbaan. Aan het Alkmaar-Kolhornkanaal ligt een recreatiepark. Ook is 

er het Vlindorado, met zijn bijzondere vlinders de moeite van het bezoeken waard. Wekelijks komen er 

500 tot 700 vlinderpoppen uit Costa Rica, Filipijnen en Maleisië naar Vlindorado. Na de lange reis 

worden deze poppen opgehangen in de 'poppenkast' en kunnen daar ontpoppen tot een mooie 

vlinder. 

Het dorpsleven bruist. Er is ouderenzorg, een zorgtuinderij Het Groene Erf. Er wordt intensief gesport, 

denk aan de manage, tennis, gym, voetbalvereniging Con Zelo, handbal en schaatsen. Ook zijn er het 

jaarlijkse ringsteken, een toneelvereniging, de fanfare, Oranjeactiviteiten, Cars ’n Bands, de Kerststerrit 

en zelfs een kampioen van de Dorstige Biet! In Waarland ligt de Beemsterboerweg, genoemd naar 

Jaap Beemsterboer, bakker en musicus (1889-1917). Hij was oprichter van het koor Sint Caecilia en 

enige jaren raadslid van Harenkarspel. 
 

Wat realiseerden we in Waarland  

Eén van de meest prominente verkiezingsbeloften van het CDA bij de vorige verkiezingen was dat wij 

zouden blijven knokken voor Waarlands supermarkt. Dit werd door ‘vriend en vijand’ met argwaan 

bekeken, het zou ons nooit lukken. Die mensen rekenden buiten de onophoudelijke volharding van 

Leefbaar Waarland. Deze groep is blijven pleiten voor de supermarkt en benaderde verschillende 

ketens regelmatig met het verzoek zich in Waarland te vestigen. Het oorspronkelijke plan achter de 

tennisvelden dat in oud Harenkarspel nog leefde was geen nieuw leven meer in te blazen. Daarna 

hebben wij ons gericht op de oude voetbalvelden.  

Er werd een ontwikkelaar gezocht die huizen wilde bouwen onder de voorwaarde dat er ook een 

supermarkt zou komen. Die koppeling bleek te werken. De ontwikkelaar wist DEEN aan zich te binden, 

die al vele brieven vanuit Waarland had gekregen, waardoor er al belangstelling was. Met DEEN is een 

10-jarig contract gesloten en uit de eerste maanden blijkt dat de supermarkt erg goed draait. Het CDA 

is trots een steentje bijgedragen te hebben aan deze belangrijke voorziening voor het dorp. Nu er een 

volwaardige supermarkt is, wordt het dorp nog aantrekkelijker, dat blijkt ook uit de snelle verkoop van 

de woningen in het dorp.  

Er zijn in en om Waarland veel Ruimte voor Ruimte projecten geweest. Bij deze projecten worden oude 

boerenschuren uit het landschap gesaneerd en worden om de kosten daarvoor te dekken nieuwe 

woningen gerealiseerd. Zo worden er nu in Waarland bijna 20 vrijstaande woningen gerealiseerd. Rond 

de Sint Janschool is de verkeersveiligheid aangepakt en zijn parkeerplaatsen uitgebreid. 

Samen met Bouwend Waarland hebben wij ons ingezet voor de starterswoningen op de oude 

handbalvelden. Bouwend Waarland heeft een groep jonge Waarlanders gevonden die hun eigen 

starterswoning wilden bouwen. Het CDA heeft dat natuurlijk volmondig gesteund en is er trots op dat er 

gebouwd wordt aan de eerste woning van deze Waarlanders.  
 

CDA doelen voor Waarland  

• Industrieterrein de Wurft moet kunnen uitbreiden zodat lokale ondernemers kunnen groeien.  

• Bij de oude schuren van loonbedrijf Bruin moet een nieuwe woonwijk komen.  

• Bij Sabinahof zouden meer aanleunwoningen moeten komen. De huidige woningen worden nu 

opgeknapt.   

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen.  

• Goed onderhoud rond Sabinahof in verband met ‘rollatortoegankelijkheid’.  

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel op een plek in 

overleg met de dorpsraad.  

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen.  

• Het CDA waardeert de carnavalstraditie in Waarland.  

• Wij willen meewerken aan realisatie van een grotere sporthal.  

• Wij blijven het zwembad ondersteunen.  

• Badpop kan op onze steun rekenen en mag desgewenst wat later sluiten.  

• Rondje Waarland meer promoten voor wandel- en watersport en ook schaatsen, onder meer 

door het verhogen van twee bruggen waardoor er een sloepenroute gerealiseerd kan worden.   
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´t Zand 
 

't Zand door de jaren heen 

't Zand is ontstaan als buurtschap in het begin van de 18e eeuw. De kern ontstond rond het logement 't 

Wapen van Alkmaar. In 1733 stonden er ongeveer 10 huizen aan de hoofdweg, de Bosweg. De naam 

van het dorp is ontleend aan een toenmalige herberg met de naam 't Zand. Het plaatsje groeide uit tot 

een dorp na de aanleg van Noordhollandsch Kanaal rond 1824.  

 

't Zand is een dorp met een sterke aanpakkersmentaliteit en ondernemerscultuur. De Zakenclub en 

dorpsraad regelen veel voor het dorp. Bedrijven in 't Zand werken op tal van terreinen goed samen.  

 

Wat realiseerden we in ‘t Zand? 

Belangrijkste speerpunt bij de vorige verkiezingen was het realiseren van de uitbereiding van Kolksluis. 

Daarover had de gemeente al jarenlang onenigheid met de provincie Noord-Holland. Wij zijn samen 

met de Zakenclub opgetrokken richting de provincie om de realisatie van Kolksluis af te dwingen. Daar 

kregen we niet direct medewerking, maar de aanhouder wint. We zijn er trots op dat het is gelukt en 

des te meer dat het terrein inderdaad binnen 'no time' in gebruik is genomen. 

 

Bij de school was al enige tijd een slecht binnenklimaat. Na de nieuwbouw bleek dat het binnenklimaat 

niet klopte. Zoals beloofd is dat opgelost. De bibliotheekvoorziening is behouden en de scholen hebben 

zonnepanelen gekregen, net als de Multitreffer. Een aantal grote agrarische bedrijven hebben de 

afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt.  

 

Woningbouw is de laatste jaren een zorg geweest. Rond het dorp is met twee projectontwikkelaars een 

contract gesloten voor veel nieuwbouw. Dat contract hield geen rekening met de mogelijkheid van de 

crisis die we de afgelopen jaren hebben gehad. Daarmee werden de afspraken onduidelijk. Ook de 

medewerking van de provincie aan het plan was nog niet geregeld. Samen met de 

projectontwikkelaars die ’t Zand Noord bezitten is gezocht naar een mogelijkheid om de provincie te 

bewegen toch mee te gaan in die plannen. Dat is inmiddels voor het eerste deel gelukt. De komende 

maanden wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht, daarna kunnen de eerste 50 woningen 

op het land van Klinkenberg worden gebouwd. De appartementen in het centrum zijn snel gebouwd. 

 

CDA doelen voor 't Zand 

• 't Zand Noord snel volbouwen, te beginnen met het land van Klinkenberg. 

• Andere, kleinschalige, woningbouw moet ook mogelijk blijven. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Goed onderhoud rond de Zandstee in verband met ‘rollatortoegankelijkheid’. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

• Een 'huiskamer' bij de Zandstee als ontmoetingsruimte voor ouderen. 

• De Multitreffer moet kunnen uitbreiden, CDA werkt mee aan de plannen. 

• Wij steunen de plannen om Molen de Hoop uit te bereiden met een bezoekerscentrum. 

• De verkeerssituatie rond de scholen willen we verbeteren voor de schoolkinderen, met 

'zuurstokpalen' die het verkeer waarschuwen. 

 

 

Callantsoog en Groote Keeten 
 

Callantsoog en Groote Keeten door de jaren heen 

Rond 980 lag op een strandwal in het West-Friese gewest Westflinge het dorp Kallinge. Door 

stormvloeden in 1170 en 1196 werd de strandwal op twee plaatsen doorbroken. Zo ontstond een eiland 

of oog, met aan de noordzijde de stroomgeul Heersdiep, en aan de zuidzijde de Zijpe. Kallinge werd nu 

Callingen in den Oge genoemd. Het gebied werd door afslag steeds kleiner, en het dorp Kallinge is 

waarschijnlijk geheel verdwenen na de Allerheiligenvloed in 1570. Een deel van de bevolking voegde 

zich bij de Watergeuzen, en circa 150 personen vluchtten naar de buurtschap Sevenhuysen in een 

duinvallei. Hier werd een nieuwe nederzetting gesticht, Callensoog. In 1580 begon men met de bouw 

van een kerk, waarvoor de stenen van de kerk uit het oude dorp werden gebruikt. De kerk heeft een 

klok uit 1491. Er vonden diverse bedijkingen van het achter de duinen liggende land plaats, en in 1597 

werden de stroomgaten Heersdiep en Zijpe afgesloten. Om het gebied beter te beveiligen werd in 1610 

de Johan van Oldebarneveltsdijk aangelegd. De streek rond Callantsoog was van oudsher een 
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agrarisch gebied. Eind 19e eeuw werden verharde wegen aangelegd, waarmee letterlijk de weg voor 

het toerisme is vrijgemaakt. In de 20e eeuw richtte men zich dan ook op toerisme. In de jaren 1920 

werden er diverse bosjes aangelegd. Op 27 april 1973 werd bij Callantsoog het eerste naaktstrand van 

Nederland gelegaliseerd. 

 

Groote Keeten ligt op de plek waar de restanten waren van het overspoelde eiland ’t Oghe. 

Oorspronkelijk heette het Dubbelduijn. Met de drooglegging van de Anna Paulownapolder en 

Wieringerwaard werd het gebied rond Groote Keeten als basis gebruikt. In die tijd groeide het uit tot 

een dorp. In die tijd, rond 1610 werd er een soort raadhuis ‘bekwame keet’ genaamd, op de Helmdijk 

geplaatst. Waardoor Groote Keeten aan zijn naam is gekomen.  

 

Wat realiseerden we in Callantsoog en Groote Keeten? 

Vooral in de openbare ruimte is er veel gerealiseerd in Callantsoog de afgelopen jaren. Er is een 

prachtig nieuw dorpsplein aangelegd. Het parkeerterrein bij Kiefteglop is opnieuw ingericht en ziet er 

niet alleen beter uit, maar kan ook 100 extra auto’s herbergen. Er is een prachtige nieuwe strandtrap bij 

het plein gekomen en een nieuw uitkijkpunt achter paviljoen Woest.  

 

De woningbouw in Callantsoog ligt al weer veel te lang stil. Het plan aan de Abbestederweg komt na 

jaren van rechtsgang en plannen maken nu weer op gang. De eigenaar zal het waarschijnlijk verkopen 

aan een nieuwe ontwikkelaar. Wat het CDA betreft worden er dan snel goedkope huur of 

koopwoningen gerealiseerd. Het plan bij de Dixibar zal binnenkort eindelijk beginnen te bouwen nu de 

rechtszaak daar is afgerond. Bij de dennenweg vindt er nog overleg met het dorp plaats. Als het aan 

het CDA ligt worden daar goedkope sociale huurwoningen voor jongeren en senioren uit Callantsoog 

gebouwd.  

 

In Callantsoog is veel vraag naar woningen, echter als er plannen zijn blijkt er ook altijd weerstand te 

zijn. De wethouder is met een plan bezig dat tot stand is gekomen samen met een aantal inwoners. 

Daarin wordt de koers voor de komende jaren bepaald. Naast de bovengenoemde plannen wordt 

voorgesteld om op verschillende locaties in het dorp nieuwe woningbouwprojecten te starten voor de 

middellange termijn. Gekeken wordt naar een van de voetbalvelden (te compenseren met een ander 

kunstgrasveld), het land van Zeeman en mogelijke ruimte bij de renovatieplannen van de school. 

Uiteindelijk is het doel om continue voldoende te bouwen om de jeugd in Callantsoog te kunnen laten 

wonen. 

 

Ook op het gebied van toerisme is er veel gebeurd. Met een versnelde procedure is het nieuwe 

recreatiepark aan de Uitlandseweg gerealiseerd. De plannen voor Callassande en Boskerpark zijn al in 

de oude gemeente Zijpe vergund en worden gerealiseerd. Bij Boskerpark zullen wij extra aandacht 

vragen voor de inpassing in het landschap met bomen en grond. In zowel Callantsoog als Groote 

Keeten willen de inwoners geen strandhuisjes. Omdat lokaal draagvlak voor het CDA belangrijk is zijn 

eerdere plannen daarvoor dan ook niet doorgegaan. Het gebied tussen Callantsoog en Groote 

Keeten wordt steeds meer omgezet naar natuurbeleving. De kracht van het combineren van een 

natuurrijke omgeving met toerisme is belangrijk, wel willen wij ook de unieke waarde van het 

bollenconcentratiegebied behouden.  

 

In Groote Keeten is een actieve werkgroep bezig met plannen voor een nieuw dorpsplein. Via het 

regionale programma De Kop Werkt! Is daar geld voor beschikbaar gesteld. Met de inwoners wordt er 

nu gewerkt aan een mooie uitvoering van de plannen. 

 

CDA doelen voor Callantsoog en Groote Keeten 

• Woningbouw voor starters en senioren. 

• We willen snel bouwen aan de Abbestedeweg, Dennenweg en bij de Dixibar. 

• We willen bouwplannen op middellange termijn bij het land van Zeeman en bij de school. 

• Als we een voetbalveld omzetten naar kunstgras kunnen op het andere veld woningen komen. 

• De Albert Heijn mag groeien. 

• De duinen noemen we, ook op borden, weer gewoon duinen van Callantsoog of van Groote 

Keeten. 

• Het watersportpaviljoen moet jaarrond aan de noordzijde van het strand gevestigd kunnen 

worden.  

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

• We willen meer parkeerplaatsen voor elektrische auto's. 
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• We willen een betaalbaar openbaar toilet op het plein. 

• Het CDA wil dat de gemeente meewerkt aan plannen voor een grote omnisportvereniging. 

• De speeltuin aan de Maarten Mooijstraat opknappen en moderniseren. 

• Hyksos behouden. 

• Hoewel niet eenvoudig te realiseren willen we langs het oude spoorlijntje zoeken naar 

mogelijkheden om toch een wandel of fietsverbinding tussen Callantsoog en Sint Maartenszee 

te realiseren.  

• De parkeerplaatsen van Callantsoog moeten vanaf de N9 goed worden aangeduid. 

• Strandopgang Voordijk opwaarderen. 

 

 

 

Schagerbrug 
 

Schagerbrug door de jaren heen 

Schagerbrug is gelegen aan de mooie Grote Sloot in de Zijpe tussen de monumentale Westfriese 

Omringdijk en de kuststreek. Het dorp is ontstaan vlak na de drooglegging van de Zijpe in 1597.  Tot 

1825 was de Grote Sloot de slagader van de Zijpe. Zij diende voor waterbeheersing in de polder en als 

vaarweg voor trekschuiten en beurtschepen. Schagerbrug bestond vroeger alleen uit lintbebouwing 

aan de Grote Sloot. Geleidelijk aan ontstond de behoefte om het dorp uit te breiden en de 

kwadranten van het kruis te gebruiken voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. 

 

Wat realiseerden we in Schagerbrug? 

Direct na de verkiezingen van 2012 is het zebrapad over de Schagerweg aangelegd, waarmee een 

veilige oversteek naar school is gekomen. De door andere politieke partijen gewenste West-Friese brug 

die toeristen over de omringdijk niet meer door Schagerbrug leidde was door veel inwoners ongewenst. 

Ook het CDA was hier fel tegenstander van (vanwege kosten en vermijden Schagerbrug), na de 

verkiezingen is het plan direct stopgezet en nu heeft gelukkig niemand het er meer over. Alle scholen in 

de gemeente kregen zonnepanelen. Ook is de bedrijfsverplaatsing van Hopman-Timmer gerealiseerd 

en zijn de compensatiewoningen achter de voetbalvelden van Vesdo in aanbouw. 

 

Na het vertrek van de gemeente uit ´klein soestdijk´ heeft het pand tot onze spijt een lange periode 

leeg gestaan. Gelukkig werd een vleugel nog door het Zijper Museum gebruikt. Recent is het pand in 

de markt gezet voor een zorgvoorziening. De stichting ´Beleven in Leven´ kocht het pand en is bezig 

met de procedures om het om te zetten naar huisvesting voor dementerenden. Het CDA heeft de lijn 

ingezet en gesteund om hier een maatschappelijk waardevolle functie in te krijgen. Met de nieuwe 

eigenaar komt er nieuwe werkgelegenheid in het dorp en kunnen mensen die met dementie te maken 

krijgen in de buurt blijven wonen. Het CDA wil de komende tijd borgen dat er een goede samenwerking 

met de omgeving ontstaat. Zo waarderen wij het dat het Zijper Museum ook activiteiten gaat 

organiseren die mensen met dementie meeneemt naar vroeger. 

 

De verplaatsing van het Zijper Museum is lange tijd onderwerp van discussie geweest. De verhuizing 

naar de ´oostvleugel´ van het oude gemeentehuis is op verzoek van het museum mogelijk gemaakt. Er 

wordt nu druk gewerkt aan de inrichting van het nieuwe museum dat een rijke collectie over de historie 

van Zijpe zichtbaar maakt. 

 

CDA doelen voor Schagerbrug 

• Snel woningbouw ontwikkeling van nieuwbouwplan “Buitenvaert”, daarvoor moeten we de 

provincie meekrijgen, het bestemmingsplan wordt samen met grondeigenaar USP voorbereid. 

• Bouwen voor starters en senioren. 

• Actief zoeken naar meer woningbouwlocaties. 

• In 2018 starten met de reconstructie van de Schagerweg, waardoor de veiligheid van met 

name voetgangers en fietsers verbeterd wordt en tegelijkertijd een centrumplek creëren tussen 

Schoolstraat en Grote Sloot. 

• Verbeteren verkeersveiligheid op kruising Schagerweg/Grote sloot. 

• Zwaar verkeer zoveel mogelijk buiten het dorp houden. 

• Verminderen verkeersoverlast en verhogen van de verkeersveiligheid. 

• Het CDA wil de promotie van watertoerisme en wandelroutes ondersteunen en stimuleren. 

• Onderzoeken of het mogelijk is om een supermarkt in Schagerbrug te realiseren. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 
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• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel, op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

 

 

Petten 
 

Petten door de jaren heen 

Petten is misschien wel de oudste plaats in de gemeente en tegelijk een van de jongste. Het zou zijn 

ontstaan in 739. In de 14e eeuw lag er een zanddijk tussen Petten en Callantsoog. Bij de Sint-vloed van 

1421 werd Petten geheel weggeslagen, de duinenrij werd beschadigd. Daarom werd in 1432 een 

slaperdijk achter de duinen aangelegd. Vanaf 1506 is begonnen met actieve kustverdediging, met 

paalhoofden van balken uit Noorwegen en Zweden en steen uit Vilvoorde. Toch spoelverdediging, met 

paalhoofden van balken uit Noorwegen en Zweden en steen uit Vilvoorde. Toch spoelden in 1625 meer 

dan 100 huizen weg, plus de kerk van Petten. In 1793 werd begonnen met de aanleg van de 

Hondsbossche zeewering. Petten behoorde tot de Heerlijkheid Petten en Nolmerbanbossche 

zeewering. Petten behoorde tot de Heerlijkheid Petten en Nolmerban. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd in 1943 op last van de Duitse Wehrmacht het hele dorp Petten afgebroken wegens de aanleg 

van de Atlantikwall. Na de oorlog werd vanaf 1946 een heel nieuw dorp gebouwd, ontworpen door de 

architecten Van de Ban en De Vassy. In 1955 werd de stichting Reactor Centrum Nederland (RCN) 

opgericht, die vervolgens te Petten een onderzoeksreactor bouwde.Wehrmacht het hele dorp Petten 

afgebroken wegens de aanleg van de Atlantikwall. Na de oorlog werd vanaf 1946 een heel nieuw 

dorp gebouwd, ontworpen door de architecten Van de Ban en De Vassy. In 1955 werd de stichting 

Reactor Centrum Nederland (RCN) opgericht, die vervolgens te Petten een onderzoeksreactor 

bouwde. 

 

Wat realiseerden we in Petten? 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in Petten. De uitvoering van de structuurvisie Petten is in volle 

gang. Hoewel de ontwikkeling van het strand zich laat ophouden door een langslepende rechtszaak, 

ziet het er naar uit dat het plan ondanks de vertraging gewoon uitgevoerd gaat worden.  

 

Het Rijk heeft samen met Waterschap HHNK de prachtige nieuwe Hondsbossche Duinen gecreëerd. 

Een staaltje Hollands watermanagement waar menig toerist (en menig Nederlander trouwens ook) zijn 

ogen van uitkijkt. Dat moment waarop Petten veranderde van een dorp achter een geasfalteerde dijk 

naar een badplaats met een prachtige duinenrij en strand heeft de gemeente aangegrepen om vele 

ontwikkelingen te realiseren. Daarbij geholpen door de Provincie die een forse financiële bijdrage heeft 

gedaan om veel projecten mogelijk te maken die aansluiten op de nieuwe strandbeleving.  

 

Er is een prachtig nieuw plein gekomen dat tot stand is gekomen na inbreng van de Klankbordgroep. 

Een groep actieve inwoners die bijeenkomt om van alle projecten aan te geven hoe het draagvlak in 

het dorp is. Het CDA is er blij mee dat er vaak gewerkt wordt met dat soort groepen inwoners, want 

uiteindelijk zijn alle plannen natuurlijk voor de inwoners van een dorp, dan is het cruciaal dat zij het ook 

eens zijn met de plannen. Ook zijn er mooie nieuwe strandtrappen gecreëerd, is er natuurontwikkeling 

rond het dorp gedaan, zijn er nieuwe parkeerplaatsen langs de Strandweg aangelegd en is het 

wandelpad ‘van Bigot’ aangelegd.  

 

Vervolg is het uitvoeren van de plannen op camping Corfwater, waar een verbindingsroute tussen 

strandopgang en plein moet komen, samen met een ontwikkeling tot luxe recreatiepark en de 

ontwikkeling van Huis ter Duin tot hotel. CDA wil dat het Hoogheemraadschap terrein, dat HHNK zal 

verlaten, wordt ontwikkeld tot camping met camperplaatsen. Ook moet er meer parkeergelegenheid 

komen. 

 

De structuurvisie Petten is niet het enige grote project dat wordt uitgevoerd in het dorp. Ook de 

onderzoekslocatie is een belangrijke ontwikkeling aan het ondergaan. Het CDA heeft zich ervoor 

ingezet om de Pallas ontwikkeling door te laten gaan en om de fusie van ECN met TNO aan te grijpen 

voor nieuwe investeringen in het terrein. Waar er eerst nog sprake was van een vertrek van het 

zonnepanelen laboratorium, is er nu de concrete ambitie om snel een nieuw zonnelab in Petten te 

bouwen. Daarna moet een nieuw laboratorium voor duurzame vloeistoffen en duurzame 

warmteoplossingen volgen. De komst van Pallas biedt kansen om nieuwe bedrijven aan te trekken die 

nucleaire medicijnen produceren. Kortom, er zijn volop kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid 

de komende jaren.  
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Om die kansen te onderstrepen is het project Energy & Health Campus gestart. In dit project wordt het 

duurzame energie onderdeel van ECN/TNO publiek toegankelijk, door de hekken te verplaatsen naar 

het nucleaire deel. Dat geeft kansen om ook startups en spin-out bedrijven aan te trekken die dichtbij 

dit wetenschappelijk instituut willen werken. De nieuwe Pallas centrale gaat zich veel meer toeleggen 

op productie van medicijnen, met name voor diagnose van kanker en andere ziekten. Ook wordt er 

meer onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om ziekten steeds beter te behandelen. Omdat alle 

wetenschappelijke instituten in Petten graag nauw samenwerken met studenten en promovendi wordt 

het terrein straks geschikt gemaakt als Campus. Met voorlichtingsruimten, congresfaciliteiten en op of 

nabij het terrein slaapgelegenheid voor studenten die langere onderzoeksopdrachten doen.  

 

Voor dit alles is het van belang dat wij de kansen van de onderzoekslocatie zien en waarderen. In 

Petten werken 1.500 wetenschappers aan doorbraken om een duurzame energie toekomst mogelijk te 

maken en voor de behandeling van 30.000 mensen wereldwijd aan een van de ernstigste ziekten waar 

mensen mee te maken kunnen krijgen. Daar zijn we trots op. 

 

CDA doelen voor Petten 

• Wij blijven knokken voor volwaardige badplaats Petten. 

• Het bestemmingsplan strand moet uitgevoerd worden. 

• Er komen seizoensgebonden strandhuisjes, in de winter staan er geen huisjes op het strand. 

• Over camping Corfwater komt een verbindingsweg naar de hoofd strandopgang om het plein 

met het strand te verbinden. 

• De duinen noemen we, ook op borden, weer gewoon Pettemerduinen. 

• Auto's worden door het centrum geleid door de ringweg gedeeltelijk af te sluiten. 

• Het kerkje wordt een trekkende horecafunctie á la Jopenkerk of bijzonder restaurant. 

• Petten Plaza willen we snel realiseren met de winkels eronder. 

• Huis ter Duin wordt een hotel, iets anders wordt niet meer aan meegewerkt. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

• De DOP blijven we ondersteunen, dit is een prachtige 'huiskamer voor het dorp'. 

• De aanrijtijden voor de ambulance in Petten zijn te lang, wij willen dat de veiligheidsregio dit 

oplost, want ook Petten moet binnen de landelijke normen gaan vallen.  

• Energy & Health Campus kan op steun van het CDA rekenen. 

• Wij zijn voor Pallas, mits landschappelijk goed ingepast. 

• Het CDA is trots op het wetenschappelijk onderzoek dat in Petten wordt gedaan. 

• Het CDA wil meer hoogwaardige werkgelegenheid naar Petten halen. 

• Wij willen meer woningbouwmogelijkheden in Petten. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel, op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

 

 

 

Dirkshorn en Stroet 
 

Dirkshorn en Stroet door de jaren heen 

Dirkshorn hoort van oudsher bij het gebied dat uiteindelijk de naam Harenkarspel kreeg. Het groeide 

echt tot een dorp uit nadat Harenkarspel een heerlijkheid werd, waar de Heren van Egmond bewoning 

van toestonden en waarvan Dirkshorn deel uitmaakte. Rondom Dirkshorn waren veel meertjes gelegen. 

De meeste van deze meertjes zijn uiteindelijk drooggelegd. Zo werd de Schagerwaard drooggelegd in 

1621, De Voorpolder en de Koetenmeer (Koetenburgpolder) in 1631, en het Woudmeer in 1635. De 

eerste Gereformeerde kerk stond aan het oosteinde van het dorp op de plaats waar nu het oude 

raadhuis staat uit 1870. De predikant woonde eerst in Kerkbuurt maar later in Dirkshorn. De Nieuw 

Afgescheiden Hervormde kerk aan het Westeinde van het dorp dateert uit 1920. De katholieken van 

Dirkshorn liepen via een voetpad (het Postepad) door de landerijen naar Kerkbuurt, waar hun kerk 

stond.  

 

De naam Stroet komt van de oud Friese benaming voor ‘moerassig’. Het is een prachtig lintdorp met 

karakteristieke bebouwing. De Regenboogschool trekt ook veel kinderen uit de regio. De kerk is sinds 

kort niet meer als zodanig in gebruik. Wat het CDA betreft wordt het kerkbestuur gesteund in de wens 

om het pand te verkopen, wel willen wij dat ook een nieuwe gebruiker respect heeft voor het 

monument en dat het pand in stand blijft.  
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Wat realiseerde we in Dirkshorn en Stroet? 

De Raadhuisstraat is opnieuw ingericht zodat het veiliger is voor verkeer. Ook rond de school in Stroet is 

de verkeerssituatie veiliger gemaakt. De plannen voor een renovatie van de dorpsstraat en 

ruimtevaartbuurt worden dit jaar uitgevoerd, waarmee de infrastructuur in het dorp er weer goed voor 

staat.  

 

De dorpsraad maakte zich, samen met een grote groep jongeren, zorgen over het beperkte aantal 

nieuwbouwwoningen in het dorp. Op een inloopavond gaven veel jongeren aan graag in het dorp te 

blijven wonen, maar geen kans te zien om een woning te kopen. In samenspraak met een 

klankbordgroep uit het dorp is er snel een project gestart om 8 woningen op de locatie van de 

paardenbak aan de spoetnikstraat te starten. Daar worden de komende maanden 8 goedkope 

starterswoningen gerealiseerd die ook nog eens energieneutraal gebouwd zullen worden. Ten zuiden 

van de volkstuinen lag nog een recht vanuit de gemeente Harenkarspel om woningen te bouwen ter 

compensatie van de sloop van oude agrarische panden (gebruik van de provinciale Ruimte voor 

Ruimte regeling). Hier is gebruik van gemaakt om een project te starten voor 22 vrijstaande woningen. 

 

CDA doelen voor Dirkshorn en Stroet 

• Snel woningbouw Dirkshorn zuid en op de paardenbak locatie. 

• CDA spant zich zo nodig in om de supermarkt voor Dirkshorn te behouden. 

• Strak handhaven bij alle belanghebbenden op park de Horn. 

• De oude bijdrage die vroeger was afgesproken voor de centrale ruimte van de Hornhoeve 

moet weer in ere worden hersteld. 

• Aansluiting op sloepenroute voor de haven van Dirkshorn. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel, op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

 

 

Sint Maarten 
 

Sint Maarten door de jaren heen 

De bewoners van Sint Maarten waren van oorsprong vissers. De naam Sint Maarten komt voor het eerst 

in ongeveer 1250 voor. Het dorp lag in die tijd aan zee. Dit was het geval tot aan de drooglegging van 

Zijpe in de 16e eeuw. Langs de dijken in de omgeving van Sint Maarten zijn door diverse dijkdoorbraken 

kleine meertjes ontstaan. Waar gaten in de dijken werden geslagen, vormden de kolkende 

watermassa's diepe plassen. Deze zogenaamde wielen waren te diep om leeg te malen of te dempen. 

Na een dijkdoorbraak werd daarom een nieuw stuk dijk om het ontstane gat aangelegd. Van de 

bevolking van Sint Maarten is bekend dat ze eind 16e eeuw de vestingwerken bouwde die in de stad 

Alkmaar nodig waren voor de strijd tegen de Spanjaarden. Alkmaar had toen zeggenschap over het 

gebied waar Sint Maarten lag.  

 

Wat realiseerden we in Sint Maarten? 

De voornaamste ontwikkeling in Sint Maarten is de vele woningbouw in het dorp. Met zijn ligging op 

fietsafstand van de stad Schagen is het dorp populair bij jonge mensen die relatief goedkoop willen 

kopen. Vanwege de crisis waren de woningbouwprojecten rond het dorp stilgevallen. De gemeente 

heeft strenger beleid ingevoerd om de projecten weer op gang te brengen en dat is dan ook gebeurd. 

De Witte Kool wordt afgebouwd en het Boerenerf is al afgerond. De komende jaren kan zo nodig ook 

het plan Rode Kool weer opgepakt worden. Zoals toegezegd bij de vorige verkiezingen zijn op de 

school zonnepanelen geplaatst.  

 

De komende jaren moet door het schoolbestuur gekozen worden of zij de Zwerm willen laten renoveren 

of zouden willen fuseren met de de Brug in Sint Maartensbrug. Daarover overlegt het schoolbestuur wel 

met de gemeente. Wat het CDA betreft is het voor de leefbaarheid van Sint Maarten erg belangrijk om 

de Zwerm gewoon in het dorp te houden. Het is een uitstekende school, niet alleen qua gebouw, maar 

zeker ook qua onderwijs. Wij zetten ons ervoor in om dat te doen en willen dat bestendigen door voor 

renovatie van de school te gaan, zodat ze in elk geval weer 20 jaar mee kan.  

 

 

CDA doelen voor Sint Maarten 
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• Het CDA zet zich in om de school in het dorp te houden. 

• Woningbouw bij de Rode Kool. 

• Het CDA waardeert de carnavalstraditie in Sint Maarten. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Een nieuw 'groot' openbaar speeltoestel, denk aan een groot speelkasteel, op een plek in 

overleg met de dorpsraad. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

 

 

 

 

Oudesluis 
 

Oudesluis door de jaren heen 

Oudesluis ontstond snel na het inpolderen van de Zijpe aan een uitloper van de Zuiderzee. In 1742 was 

het een periode de grootste kern van Zijpe; het kende ongeveer 68 woningen. De bewoners waren 

toen overwegend arbeiders, ambachtslieden, vissers en vletterlui. En er was uiteraard een sluiswachter 

van de sluis. De dorpsnaam is waarschijnlijk ontleend aan het feit dat de sluis een van de eerste sluizen 

was die in het gebied was gebouwd. Oudesluis was een aanlegplaats voor VOC-schepen, die via het 

Marsdiep het zeegat kozen en was tevens thuishaven voor een vissersvloot. Toen in 1845 de Anna 

Paulownapolder werd aangelegd, raakte Oude Sluis afgesneden van zee. De sluis is nog altijd in 

gebruik, al is het niet meer bij alle windrichtingen effectief te gebruiken. Wat het CDA betreft dringen wij 

bij Provincie en Hoogheemraadschap HHNK aan op volledige reparatie van de sluis en opening voor 

sloepen en andere scheepjes, waarmee meer toeristen naar Oudesluis getrokken kunnen worden. Ook 

de Groote Sloot zou dan goed gebaggerd moeten worden.  

 

Wat realiseerden we in Oudesluis? 

In Oudesluis werd al in de Zijper tijd gezegd dat alle aandacht van de gemeente naar de andere 

kernen ging. Dat is de laatste jaren zeker niet het geval geweest. Na het sluiten van de Bijenkorf zijn we 

met de dorpsraad om tafel gegaan om te bespreken hoe we de leefbaarheid juist nu een impuls 

zouden kunnen geven. Dan komt het goed uit dat Oudesluis een ontzettend betrokken dorp is met een 

heel actieve dorpsraad. Naast alle drukte van de viering van 400 jaar Oudesluis heeft de dorpsraad 

samen met de gemeente ook het dorpsontwikkelplan gemaakt.  

 

De school werd na inspraak van het dorp verkocht aan een ontwikkelaar die er prachtige woningen en 

een bedrijfsruimte van heeft gemaakt. Tegenover de school wordt het nieuwe park binnenkort 

opgeleverd. Waar de inwoners en bezoekers van Oudesluis kunnen sporten, spelen, genieten van de 

natuur en schaatsen als het meezit. Op een deel van het oude schoolplein wordt een ontmoetingsplein 

ingericht, waar je kunt jeu de boulen en waar kinderen kunnen spelen. Er zijn zonnepanelen geplaatst 

bij het zwembad. Kortom, de afgelopen jaren was er een flinke impuls in Oudesluis.  

 

CDA doelen voor Oudesluis 

• Woningbouw, bijvoorbeeld bij de oude timmerfabriek. 

• Renoveren sportaccommodaties. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen. 

• Doortrekken van het wandelpad naar molens. 

• Het sloepennetwerk van de Provincie door Oudesluis leiden. 

• Sluis weer laten repareren door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zodat hij vaker 

gebruikt kan worden. 

• Blijven steunen van zwembad, voorzieningen en jeugdsportpromotie. 

 

 

Burgerbrug en Burgervlotbrug 
 

Burgerbrug door de jaren heen 

Burgerbrug is ontstaan net nadat de polder van de Zijpe in 1597 werd drooggemaakt. Er heeft zich in 

die tijd een lintvormige bebouwing langs de (Eenigen)Burgerweg en met name de Groote Sloot 

ontwikkeld. Men leefde toen vooral van de landbouw en veeteelt. In 1660 telde het dorp acht 

handwerkers/handelaars, zoals een houtzager, smid, bakker en wagenmaker. In 1742 leefden er in het 

dorp 28 gezinnen in 25 huizen van niet-boeren aan de Grote Sloot en 12 gezinnen in 10 huizen aan de 
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Burgerweg. In Burgerbrug heeft in die tijd een eenvoudige boerderijkerk gestaan voor de hervormde 

eredienst. Buiten de dorpskern, aan de Ruigeweg, stond een rooms-katholieke schuilkerk. Het dorp is 

zich blijven ontwikkelen tot de huidige omvang van zo’n 500 inwoners. Het is een fijne plaats om te 

wonen, met de weidse uitzichten en de prachtige Groote Sloot. De bereikbaarheid van Burgerbrug is 

wel een zorg, omdat veel verkeer door het dorp moet omrijden voor de vlotbrug. Met name de Groote 

Sloot zou sterk ontlast worden van (zwaar) verkeer bij betere verbindingen. 

 

Wat realiseerden we voor Burgerbrug en Burgervlotbrug? 

De bedrijfsverplaatsing van Van Schie heeft erg lang op zich laten wachten. Het CDA heeft zich daar 

sterk voor gemaakt en heeft er met succes voor gepleit dat er een snelle procedure gevoerd zou 

worden. Inmiddels is het bedrijf uit het dorp verplaatst. Op de oude plek aan de Groote Sloot komen 

woningen. De prachtige nieuwe Sint Jozefschool heeft een architectuurprijs gewonnen. Voor de 

nieuwe school was nog geen bestemming. Dat ging een aantal inwoners aan het hart, die er het 

mooie initiatief ‘Old Skool’ wilden starten. De gemeente heeft daar vanzelfsprekend graag aan 

meegewerkt. Zo is er een mooie invulling aan het gebouw gegeven waarmee de leefbaarheid en 

activiteit in het dorp versterkt wordt.  

 

Het CDA heeft samen met de dorpsraad en een groep inwoners en ondernemers een stevig pleidooi 

gevoerd voor de vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. Dat pleidooi zullen we nog wel een paar 

jaar moeten volhouden verwachten wij. De provincie is vooralsnog niet welwillend om de bottleneck 

voor het verkeer in onze regio weg te nemen. Wel tonen zij overigens begrip voor de problemen. Wij 

verwachten te kunnen aantonen dat er wel degelijk een noodzaak is voor een verbinding die meer bij 

deze tijd past. Als het enigszins mogelijk is graag met behoud van de vlotbrug voor fietsers en 

wandelaars. 

 

CDA doelen voor Burgerbrug 

• Zwaar verkeer beperken door in te blijven zetten op de vaste oeververbinding bij 

Burgervlotbrug. 

• Toeristisch gebruik Groote Sloot versterken door aansluiting op het sloepennetwerk. 

• Beter onderhoud van straten, fietspaden, wandelpaden en groen. 

• Blijven steunen van Old Skool. 

• Grootschalig renoveren van de herboren toren in project samen met de Provincie. 

• Lobby voor verleggen N9 achter Burgervlotbrug langs. 
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Kleine dorpen 

Voor veel dorpen en gehuchten in de gemeente telt vooral dat de gemeente zich er niet al te veel 

mee moet bemoeien. Als de straten en het groen goed onderhouden worden en er wordt meegewerkt 

aan plannen zo lang dat de historische kwaliteiten van de kern niet schaadt, dan blijven de kernen hun 

kwaliteit behouden. Hieronder een korte beschrijving van die kernen en onze visie op de ontwikkeling 

daarvan.  

Sint Maartensbrug 
Sint Maartensbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe in 1597 ontstaan. Het dorp ontstond op het 

kruispunt van de Groote Sloot en de St. Maartensweg. De hervormde kerk uit 1696 is een 

Rijksmonument, het pand is aan onderhoud toe en beheerder ‘Stichting Zijper Kerken’ heeft Gemeente 

en Provincie verzocht daar aan bij te dragen. Wat het CDA betreft gebeurt dat.  

Na de realisatie van de nieuwe school in Sint Maartensbrug is de oude school leeg komen te staan. Wat 

het CDA betreft wordt daar de komende jaren een project voor goedkope woningen voor starters en 

senioren gerealiseerd. Met de kavelverkoop aan de Maarten Breedstraat gecombineerd wordt er dan 

aan verschillende vraag naar woningen voldaan.  

Kalverdijk 
In de 13e eeuw is Kalverdijk, toen Calverdyke, ontstaan. Het lintdorp had een kerk en een kroeg 

halverwege. Nog altijd vormt Kalverdijk een prachtig lintdorp. Belangrijk voor de samenhang in het dorp 

is de speelweide, de stichting Speelweide organiseert veel activiteiten voor jong en oud in het dorp. De 

financiering gaat door het ophalen van oud papier in het dorp. Het CDA wil dat ophalen door 

verenigingen in stand laten. Wij spannen ons in voor het afmaken van de Middenroute door een weg 

om Kalverdijk van de Dergmeerweg naar De Dijken te realiseren. Daarmee krijgt het oude dijklichaam 

waarlangs Kalverdijk is ontstaan eindelijk minder verkeer te verwerken. Dit is trouwens nog een 

behoorlijke opgave, wat het onzeker maakt hoe lang het duurt voor deze weg te realiseren is. Als het 

aan het CDA ligt wordt de Kalverdijk trouwens zo ingericht dat de weg zonder paaltjes het verkeer 

ontmoedigd om te hard te rijden op het verbod voor het inrijden van vrachtwagens wil het CDA dat er 

beter wordt gehandhaafd.  

Eenigenburg 
Het prachtige terpdorp Eenigenburg werd in 1289 vermeld als Einighborg. In het dorp staan tal van 

monumentale panden. Waaronder de hervormde Kerk, pastorie en het daglonershuisje van het 

museum Surmenhuizen. Bij het dorp lag de dwangburgt van Floris V die bedoeld was om de 

omliggende West-Friezen onder bedwang te houden. Dat lukte niet, na Floris V zelf hebben de West-

Friezen ook, nog tijdens de aanbouw, zijn dwangburgt onder handen genomen. Tegenwoordig is het 

deels gerenoveerd en te bezichtigen voor toeristen.  

’t Rijpje 
’t Rijpje is een typisch lintdorp dat vroeger aan een dijk lag, voor 1478 heette het dorp Rijperwetering, 

waarbij het woord wetering staat voor dijk. Ook nu nog liggen er veel agrarische bedrijven aan ’t Rijpje. 

Het CDA wil in ’t Rijpje dat het fietspad fatsoenlijk wordt aangepakt nu is gebleken dat het experiment 

met nieuw asfalt niet succesvol was.  

Schoorldam 
Het dorp Schoorldam valt voor een deel onder de gemeente Schagen, de andere kant van het 

Noordhollandsch Kanaal valt onder de gemeente Bergen. Het dorp is ontstaan tussen het jaar 1200 en 

1300. In het dorp zijn een aantal kleinschalige woningbouwprojecten die wat het CDA betreft snel van 

de grond komen. 
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Groenveld 
De molen van Groenveld steekt altijd trots boven het landschap uit. De molen is gebouwd rond 1560 en 

bemaalt de polder Valkkoog. Het dorp zelf is ontstaan rond 1500. De meeste bedrijvigheid in het dorp 

bestaat uit agrarische bedrijven.  

Valkkoog 
Ongeveer rond 1170 is Valkkoog op 4 terpen gebouwd. De hervormde kerk in het dorp is een 

Rijksmonument en wordt veel gebruikt voor huwelijken en concerten, de inkomsten daaruit gaan naar 

instandhouding van het monument. 

Krabbendam 
Vanaf 1321 wordt het dorp Krabbendam vermeld, het dorp is ontstaan op twee terpen. Bij het dorpje 

lag voor die tijd al een haven die ook door Floris V werd gebruikt in de monding van de toenmalige 

rivier de Rekere op de nog niet ingepolderde Zijpe. Na een invasie van Britse en Russische troepen in 

1799 is het dorp vrijwel geheel verwoest, in 1808 werd het weer opgebouwd. Het kerkje van 

Krabbendam wordt beheerd door een stichting die het monument in stand houdt. 

Sint Maartensvlotbrug  
Sint Maartensvlotbrug ontstond na de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal in 1824. Toen hier een 

vlotbrug aangelegd werd zijn er mensen bij gaan wonen. Kenmerkend is ook de oude zuivelfabriek aan 

de Sint Maartensweg. 

Sint Maartenszee 
Badplaats Sint Maartenszee is ontstaan rond het toerisme. Ook de bollenteelt is er prominent aanwezig. 

De gebiedsvisie Sint Maartenszee is bedoeld voor versterking van de toeristische beleving van het dorp. 

Wat het CDA betreft worden de geformuleerde actiepunten snel gerealiseerd. De duinen van Sint 

Maartenszee noemen we voortaan, ook op de borden, weer gewoon zo.  
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