
ALKMAAR - MIDDEN TUSSEN DE MENSEN 

CDA verkiezingsprogramma 2014-2018 

Voorwoord 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA in Alkmaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
november 2014. In dit programma leest u onze visie op het Alkmaar van nu en van de toekomst, en 
onze ideeën voor de komende vier jaar om van die toekomst het nieuwe nu te maken. Het gaat over de 
onderwerpen mensen & mogelijkheden, omgeving & voorzieningen en de gemeentelijke organisatie.  

Het samengaan van de gemeenten Graft-de Rijp, De Schermer en Alkmaar betekent dat er een nieuwe 
en grotere gemeente ontstaat met meer kwaliteiten. Het samengaan van het stedelijke en het landelijke 
geeft kansen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente is door de fusie geen megastad 
geworden, maar blijft de oude stad met een prachtige groene omgeving en veel historische waarde. De 
drie gemeenten zullen naar elkaar toegroeien in een proces met respect voor elkaars historie.  

Niet de overheid, maar de mensen zelf bepalen wat voor gemeente Alkmaar is. Het CDA wil uitgaan 
van de kracht van mensen en de gemeenschappen waarin mensen leven, van de buurt, de 
sportvereniging of de kerk/moskee. Het is belangrijk dat deze gemeenschappen ruimte krijgen om zelf 
te bepalen hoe ze zaken willen organiseren en problemen oplossen. Het CDA wil de zorgen van 
gewone mensen centraal stellen en hen verbinden door het uitzicht op een betere toekomst. Een 
toekomst voor Nederland die we samen bouwen. De overheid moet dit stimuleren en ondersteunen.  

Het CDA is een christendemocratische partij en laat zich inspireren door christelijke waarden, die 
gelukkig door heel veel mensen gedeeld worden. Het centrale uitgangspunt is dat ieder mens van 
unieke waarde is. In de visie van het CDA komt ieder mens pas echt tot zijn recht in de relatie met 
anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd dat de 
overheid een stap terug moet doen, kunnen creatieve oplossingen in de samenleving worden 
gevonden. Meer dan voorheen vraagt de toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage.  

mensen & mogelijkheden - leefbaarheid van straten, buurten, dorpen en de stad 

Het CDA wil een buurt waar mensen elkaar kennen en elkaar willen helpen als dat nodig is. Waar 
respect en fatsoen zorgen voor goede omgangsvormen. Kinderen van verschillende achtergronden 
kunnen er veilig spelen. Buurtvereniging en bewoners letten op de leefbaarheid en veiligheid. 
Niemand hoeft bang te zijn gediscrimineerd te worden op grond van huidskleur, geloof of seksuele 
geaardheid. Goede bereikbaarheid en openbaar vervoersmogelijkheden zijn van belang om de 
leefbaarheid en vitaliteit van wijken, dorpskernen en buitengebied in stand te houden. Goede 
aansluiting met de belangrijkste werkgebieden in de regio zijn een economisch belang. Echter deze 
inspanningen mogen niet ten koste gaan van onze natuurlijke omgeving. Duurzaamheid in 
ontwikkeling staat voorop.  
Veel mensen vinden hun werk buiten de gemeente. Naast een goed wegennet is ook betrouwbaar 
openbaar vervoer vereist. Vanuit Alkmaar is er een spoorverbinding met Amsterdam, Den Helder en 
Enkhuizen. Daar waar geen treinverbinding is wordt openbaar vervoer onderhouden door het inzetten 
van bussen. Het huidige openbaar vervoersnet dient minimaal in stand gehouden worden. In overleg 
met de regio en provincie streven we naar een hogere frequentie van openbaar vervoer in gemeente en 
regio. De ontwikkeling van buurtbusprojecten met inzet van vrijwilligers om stad en dorpen met 
elkaar te verbinden wordt aangemoedigd. Goede loop- en fietsroutes zijn niet allen voor woon-werk of 
woon-school verkeer, maar ook voor recreatie-doelstellingen van belang.  
Het CDA wil meer mogelijkheden in woonwijken voor jong en oud om te bewegen. Het aanleggen 
van trapveldjes, maar ook andere speelgelegenheden zijn belangrijk voor kinderen uit alle 
bevolkingsgroepen. Niet alleen in de buurten, maar ook op scholen moet er meer aandacht komen voor 
sport en bewegen. Daarmee kan overgewicht bij kinderen worden tegengegaan.  
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Sporten is goed voor mensen. Het is gezond voor jong en oud, en het bevordert samenwerking en 
doorzettingsvermogen. Veel mensen doen al aan sport. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van 
heel veel vrijwilligers. Deze inzet moeten we blijven stimuleren. In de amateursport wordt de basis 
gelegd voor de topsport. Hoe meer mensen op jonge leeftijd aan amateursport doen, hoe groter de kans 
dat er een nieuw talent ontdekt wordt. Het gemeentelijk subsidiebeleid moet sport zoveel mogelijk 
betaalbaar en bereikbaar maken voor de inwoners. Het CDA is voorstander van optimaal ingerichte 
sportcomplexen. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• leefbaarheid van de dorpskernen: dat betekent zoveel mogelijk onderwijs in de omgeving 

en een basisinfrastructuur van winkels  
• de gemeente stimuleert iedereen om een gewaardeerde bijdrage te leveren aan de 

organisatie van lokale gemeenschappen 
• sportvoorzieningen voor jong en oud 
• sociaal subsidiebeleid 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• dat het netwerk voor openbaar vervoer op peil is en dat het ook voor ouderen toegankelijk, 

bereikbaar en betaalbaar blijft 
• dat de buurtgemeenschap en wijkorganisaties ondersteund worden door de gemeente  
• dat veiligheid in de buurt de  hoogste prioriteit heeft  
• optimaal gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen ongeacht de leeftijd 
• het inzetten van openbaar vervoer (bus), met name in de spitstijden, vanuit de dorpskernen 

naar school en werk 
• veilige fietspaden die de dorpskernen met elkaar verbinden 

mensen & mogelijkheden - ouderen & jongeren 

Ouderen en jongeren moeten het – ook in de gemeente - samen doen. Dit is logisch, alleen al vanwege 
het feite dat de jongere van nu de oudere van straks is. Iedereen is nodig en waardevol voor de 
samenleving. Ouderen verdienen erkenning voor hun bijdrage en hun kennis, ervaring en kracht. 
Jongeren moeten de kans krijgen om die bijdrage te leveren, werkgelegenheid heeft in deze fase van 
de economische ontwikkeling hoge prioriteit. Van mensen die door de overheid ondersteund worden 
voor hun inkomen wordt verwacht dat zij binnen hun mogelijkheden daar iets voor terug doen.  
De tijd dat de overheid alles voor iedereen regelde is voorbij. Burgers worden geacht zelf zaken op te 
pakken in hun wijk, in hun directe omgeving en in hun familie. De overheid zal initiatieven steunen, 
of het nu gaat om zorgtaken of om wijkvoorzieningen. Dat is voor een aantal burgers wennen, maar 
wel onafwendbaar wil de gemeente de kosten in de hand kunnen houden en de ondersteuning en zorg 
die nodig is kunnen geven. De gemeente bruist van vitaliteit door de vele vrijwilligers, voor de grote 
festiviteiten, maar ook voor de sport- en spelverenigingen. Het is een taak voor de gemeente om dit te 
ondersteunen en te waarderen. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• gemeente ondersteunt haar burgers en de maatschappelijke organisaties om in iedere fase 

van het leven volop deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven 
• met name 50 plussers worden gestimuleerd om hun kracht, vitaliteit, kennis&kunnen en 

levenservaring in te zetten 
• er is een voorlichtingsbeleid toegespitst op de doelgroep ouderen, m.n. een juiste uitvoering 

van thuiszorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is van groot belang voor alle 
senioren, vooral ouderen met een grotere zorgbehoefte 

• gemeente staat open voor initiatieven van het bedrijfsleven, daar worden de banen 
gecreëerd 

• degenen die een uitkering krijgen wordt gevraagd om een zinvolle bijdrage aan de 
samenleving te leveren 

• jongerenorganisaties betrekken bij beleidsvorming en totstandkoming van voorzieningen 
voor de jeugd, waaronder het mogelijk maken van studentenhuisvesting 
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• meer medezeggenschap van ouderen op alle voor hen relevante beleidsterreinen 
• zorgwoningen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn 
• een ruimhartig sociaal beleid 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• gemeentelijke servicepunten in Graft-De Rijp en in de Schermer 
• dat de bedrijventerreinen in de plattelandsgebieden  extra inzet verdienen om het 

vestigingsklimaat van het bedrijfsleven te versterken 
• meedenken met de invulling van het jeugdbeleid 
• het mogelijk maken van een studentencampus in Alkmaar 
• mogelijkheden tot het langer zelfstandig blijven wonen in eigen woning 
• financiële ondersteuning middels sociaal beleid 

mensen & mogelijkheden - vrijwilligerswerk & mantelzorg 

Een goed sociaal beleid volgt uit sociale bevlogenheid en gevoel voor gerechtigheid. Het CDA is een 
groot pleitbezorger van de mantelzorg, maar dit betekent niet dat alle voorzieningen en faciliteiten 
overbodig zijn. De gemeente zal in nauw overleg met mantelzorgers, vrijwilligers en hun organisaties 
ervoor moeten zorgen dat iedereen kan participeren in de Alkmaarse samenleving. Vrijwilligerswerk is 
een uitgelezen mogelijkheid om de eigen kwaliteiten maatschappelijk nuttig in te zetten. Zelfstandige 
buurtondernemingen kunnen daarbij een goede ondersteuning zijn in de wijken. Want, mensen weten 
immers zelf het beste wat goed is voor hun eigen wijk en buurt.  

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• zorgvuldigheid in de uitvoering van de nieuwe wetgeving om te voorkomen dat mensen 

buiten de boot vallen 
• een actief vrijwilligersbeleid, met specifieke aandacht voor het potentieel 50 plussers, de 

‘zilveren kracht’ 
• dat vrijwilligersinitiatieven voor mantelzorg ondersteund worden. 
• betrouwbaarheid voor de maatschappelijke partners met wie de gemeente gaat 

samenwerken 
• de gemeente stimuleert dat er wijkcentra en wijkondernemingen worden gerealiseerd die 

door vrijwilligers worden bestuurd 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• een goed functionerend loket waar alle vragen rondom zorg en verzorging een passend 

antwoord krijgen 
• de gemeente ondersteunt organisaties die bemiddelen bij vrijwilligerswerk 
• de gemeente ondersteunt en faciliteert maatschappelijke initiatieven van buurtbewoners 

mensen & mogelijkheden - veiligheid voor iedereen 

Het CDA staat voor een integrale veiligheid voor iedere burger. Dit staat voor: je veilig voelen in je 
eigen omgeving. Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de thuissituatie als in de 
publieke ruimte. Een goede inrichting van de openbare ruimte vergroot de veiligheid. Het CDA wil 
(tijdelijk/gericht) cameratoezicht om het vandalisme aan te kunnen pakken, goed begaanbare wegen, 
goede openbare verlichting en effectief politietoezicht, ook in het buitengebied.  

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• een goed handhavingsbeleid door politie en stadswachten 
• goed begaanbare wegen en wandelpaden 
• goede openbare verlichting 
• buurtpreventie projecten worden gestimuleerd en gefaciliteerd 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
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• terugdringen van overlast van hangjongeren in de wijken 
• vergroten van veiligheid 
• tegengaan van straatroof heeft prioriteit in Alkmaar 
• één wijkagent voor de Schermer en voor Graft-de Rijp 

omgeving & voorzieningen - ruimtelijke ordening en woningbouw 

Onze inwoners kijken kritisch naar de ruimtelijke kwaliteit en het cultuurhistorische karakter van onze 
gemeente van hun wijk of dorpskern. Zij verwachten dat de gemeente bij het maken van plannen voor 
ruimtelijke ingrepen rekening houdt met landschappelijke, ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten. 
Het CDA hecht er aan om u, onze burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoveel 
mogelijk te betrekken bij het maken van keuzes. Het CDA streeft naar maatregelen in 
inrichtingsplannen om de vitaliteit en leefbaarheid binnen onze gemeente te waarborgen en te 
vergroten.  
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor ouderen en jongeren om te kunnen blijven wonen in 
hun eigen omgeving. Het CDA heeft het standpunt dat stad en de dorpskernen niet bij voorbaat op slot 
mogen voor woningbouw. Wij denken daarbij vooral aan keuzes voor de lange termijn op het gebied 
van stads- en landschapsbeheer, openbaar groen, recreatief medegebruik en woningbouw. Een goede 
inrichting van het openbaar groen verhoogt de leefbaarheid en draagt bij tot een beter milieu en 
ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente. 
Voor de ontwikkeling van Alkmaar is het belangrijk dat verkeer en vervoer zoveel mogelijk 
gefaciliteerd blijft worden. Een goede doorstroming op de randweg en op de radialen naar de 
binnenring zijn van groot belang. Het centrum van Alkmaar met het gevarieerde winkelaanbod moet 
voor mensen in de wijde omgeving een aantrekkelijke plek zijn om regelmatig te bezoeken. 
Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport en entertainment. 
In Alkmaar kennen we nog maar één uitbreiding, namelijk de Vroonermeer-Noord. Daarnaast zijn er 
nog verschillende kleinschalige woningbouw plannen in Alkmaar. Bij deze kleinschalige woningbouw 
moet er vrijheid zijn om nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. Dit zorgt voor meer diversiteit in het 
huizenbestand. Om deze kansen te pakken, acht het CDA het niet verstandig om bij kleinschalige 
woningbouw vast te houden aan 30% categorie 1 en 2 woningbouw. Bij grote woningbouw projecten 
als Vroonerrmeer-Noord vinden wij het wel belangrijk om ook in deze categorie te bouwen.  
CDA vindt dat er in Alkmaar een stadsziekenhuis moet blijven. Dit stadsziekenhuis staat reeds in Almaar op een 
mooie locatie, namelijk het MCA in De Alkmaarder Hout. Door de gemeente Alkmaar is een uitgewerkt plan 
voor renovatie en uitbreiding op de huidige locatie voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het MCA. Hierbij is 
de garantie gegeven dat de gemeente op alle fronten zal meewerken aan de realisatie van het plan. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• burgers worden betrokken bij veranderingen in hun leefomgeving 
• levensloopbestendige woningen 
• passende woningbouw voor starters, studenten en senioren 
• gerichte voorlichting en informatie over wonen-met-zorg voor de kwetsbare ouderen 
• goede bereikbaarheid van alle delen van het centrum van Alkmaar voor bezoekers 
• goede doorstroming op de randweg, de binnenring en de verbindende wegen daartussen 
• het ontwikkelen van woningbouwlocaties in overeenstemming met de structuur- en woonvisie 
• het realiseren van de laatste uitbreiding Vroonerrmeer-Noord 
• het ontwikkelen van woningbouw op Overstad  
• mogelijkheid om op locaties welstandsvrij te bouwen  
• mogelijkheid om bij inbrei-locaties woningbouw categorie 1 en 2 los te laten 
• actief bestrijden van de meeuwenoverlast 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• behoud of verbetering voorzieningen voor de stadswijken en dorpsgemeenschappen 
• verbetering doorstroming op de kruispunten van de westelijke randweg en rotondes van 

Bestevaert/Koelmalaan, Koelmalaan/Vondelstraat en rotonde Bergerhout. 
• tweerichtingsverkeer mogelijk maken op Wageweg/Bierkade 
• gematigde parkeertarieven om bezoek van het centrum aantrekkelijk te maken 
• bij nieuwbouw ruimte voor water en openbare groenvoorzieningen 
• behoud van ontmoetingsplekken in de wijken en dorpskernen voor festiviteiten 
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• woningen die gemakkelijk aan te passen zijn aan de wensen van zowel gezinnen als ouderen 
• nieuwe woonwijken die voldoen aan alle eisen van deze tijd 
• geen overlast van luidruchtige, vervuilende of agressieve meeuwen 
• woningen voor studenten en voor senioren 
• ruimte voor winkels in Stompetoren, waaronder een supermarkt 

omgeving & voorzieningen – onderwijs 

In de economie van morgen is kennis de sleutel tot succes. De verantwoording voor het primair 
basisonderwijs en het voorgezet onderwijs ligt in handen van directies van de scholenkoepels. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het buiten/groot onderhoud van de schoolgebouwen. Het kost de 
gemeente steeds meer moeite om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de veranderde en 
aangescherpte eisen die het hedendaags onderwijs vraagt. Nu is het niet de taak van gemeenten om 
scholen op te richten of in stand te houden, dit is geheel in handen van de schoolbesturen. Wel ziet het 
CDA kansen voor een zogenaamde 'Brede school'. Een Brede school geeft een invulling aan het 
vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen, een verbetering van de samenwerking tussen de 
deelnemers (basisscholen, en kinderopvang) en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Bij 
nieuwbouw van een schoolgebouw kan men een schoolgebouw duurzamer, zuiniger in onderhoud en 
gezonder voor kind en leerkracht te bouwen. Ook het aspect van multifunctioneel gebruik van de 
ruimten is hierbij een belangrijk doel. Vinden meerdere scholen een onderdak in een brede school dan 
dient de eigen identiteit van de participerende scholen niet in het geding te zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders een keuze te maken uit een schooltype. Voor het CDA is het 
belangrijk dat ouders en kinderen die echt zorg nodig hebben, dat dichtbij huis of op school kunnen krijgen. Het 
CDA is voorstander om differentiatie van de opheffingsnorm te vragen bij het Ministerie van Onderwijs, omdat 
met name vanuit gemeente Schermer groot belang gehecht wordt aan de mogelijkheid om in de verschillende 
kernen basisscholen te handhaven. 
Alkmaar heeft een belangrijke regiofunctie op het gebied van voortgezet onderwijs. Regionaal 
gebonden hoger onderwijs richt zich specifiek op techniek. Aansluiting bij academische onderwijs is 
een stap in de richting van het programma Alkmaar Kennisstad. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• kwaliteit van onderwijs in een doorgaande leerlijn 
• oprichten van Brede Scholen  
• het behouden van de eigen identiteit van de samenwerkende scholen 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• techniek studeren in de eigen omgeving 
• een locatie waar uw kind optimaal het onderwijs kan genieten naar uw keuze met opvang in 

de buitenschoolse uren 
• een schoolgebouw dat voldoet aan de hedendaagse vernieuwingen en eisen in het onderwijs 

omgeving & voorzieningen – werkgelegenheid 

De overheid en de politiek kunnen geen banen maken. Wel kan de overheid zorgen voor een goed 
ondernemersklimaat. Het CDA vindt dat de gemeente open moet staan voor initiatieven van bedrijven, 
vanuit een grondhouding hoe kunnen we het wel doen? en niet van wat zijn alle bezwaren? Natuurlijk 
volgt een toetsing op basis van de regels. Maar die toetsing is fair en de procedures daarbij moeten 
kort zijn. Het CDA ergert zich aan jarenlange procedures, waardoor bedrijven soms afhaken. In de 
praktijk blijkt dat het van initiatief tot uitvoering vaak meer dan 5 jaar duurt. Er is veel stroperigheid 
en het CDA wil daar korte metten mee maken.  
Het bedrijfsleven is de ruggengraat van de economie en de welvaart in de samenleving. Als we geld 
willen uitgeven, moeten we zorgen dat er eerst wordt verdiend. Met name in de plattelandskernen is 
het van belang dat we extra inzet plegen om het vestigingsklimaat van winkels te versterken.  
Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie 
komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke 
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groei en ondersteunt bedrijven. Immers, het behoud van werkgelegenheid en het scheppen van 
werkgelegenheid is van cruciaal belang voor de vitaliteit in de stad en in de dorpskernen. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• een gemeentebeleid dat ruimte geeft aan ondernemers om te ondernemen 
• inzet om bovenregionale voorzieningen in Alkmaar te behouden 
• inzet om nieuwe bovenregionale voorzieningen naar Alkmaar te halen 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• een gemeente die zich inzet om werkgelegenheid dichtbij huis te creëren 

omgeving & voorzieningen - versterken agrarische activiteiten 

Het is een uitdaging om in de toekomst het huidige agrarische landschap te behouden, zonder dat dit 
leidt tot verstarring van het huidige landschapsbeleid. Volgens het CDA is de agrariër degene die een 
brug kan slaan tussen landbouw, natuur en recreatie waarbij cultuurhistorie niet uit het oog verloren 
wordt. Het CDA ondersteunt de agrarische ondernemer bij initiatieven die leiden tot een beter 
economisch draagvlak. Inspelen op nieuwe behoeftes en ontwikkelingen zijn hierbij noodzakelijk. Het 
CDA ziet het platteland als een cultuurerfgoed dat beheerd moet worden. De agrarische ondernemer is 
een waardevolle partner in het beheer van het landschap.  

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
•  regelgeving die de ondernemer in het agrarische gebied van onze gemeente in de gelegenheid 

stelt initiatieven te ontplooien die leiden tot economische verbetering 
•  regelgeving die verbouw van vrijgekomen agrarische gebouwen naar een woonbestemming 

of een andere niet hinderlijke bedrijfstak mogelijk maakt als er geen belemmeringen zijn voor 
bestaande agrarische bedrijven 

• een platteland zonder verrommeling door een juist gebruik van de provinciale Ruimte-voor-
Ruimte regeling 

• droogmakerijen blijven bestemd als agrarisch productiegebied 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• meer mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling 
• meer mogelijkheden tot het verwerven van extra inkomen uit niet-agrarische activiteiten, de 

zogenaamde verbrede landbouw, passend in het landelijk gebied 
• agrarische gebouwen eenvoudiger te laten omzetten naar andere gebruiksmogelijkheden 

omgeving & voorzieningen - toerisme, cultuur en recreatie 

Recreatie in onze gemeente is niet alleen voor bezoekers. Ook de inwoners van onze gemeente moeten 
dicht bij huis kunnen recreëren. Het CDA wil een hoogwaardige toeristische infrastructuur waar rust, 
ruimte, cultuur en historie tot hun recht komen. Overlast gevende toeristische activiteiten dienen niet 
in de kernen plaats te vinden. Er moet voldoende capaciteit komen voor het stallen van fietsen. De 
huidige parkeergelegenheid moet beter benut worden met een goede bewegwijzering.  

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• het stimuleren van culturele activiteiten 
• goede parkeervoorzieningen, b.v. uitbreiding van de Singelparkeergarage 
• stichting om promotie van het hele gebied goed op te zetten 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• mogelijkheden om dichtbij huis te recreëren 
• meer gezellige evenementen in onze eigen kern of dorp 
• parkeergelegenheid voor auto's en fietsen 
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gemeentelijke organisatie - fusie van drie gemeenten en financiën 

De nieuwe gemeente is door de fusie geen megastad geworden. De oude stad wordt omringd door een 
prachtige groene omgeving met top dorpen met een veelvoud aan historische waarde. De inwoners van 
drie oorspronkelijke gemeenten zullen de komende jaren naar elkaar toegroeien. Eén van de leden van 
het college zal als taak krijgen dit proces actief te begeleiden.  
Na de fusie wordt de gemeente Alkmaar uitgebreid met een gebied dat beschikt over unieke 
kwaliteiten. Maar ook deze gebieden vragen om onderhoud en ontwikkeling. Dat het niet alleen over 
ruimtelijke kwaliteit gaat moge duidelijk zijn. Ook op maatschappelijk en cultureel gebied zijn er 
kwaliteiten die een actieve houding vragen van de gemeente. Het groene gebied met zijn unieke 
dorpskernen is naast cultuurgebied ook een aantrekkelijk woon-, recreatie- en werkgebied. Dat moet 
blijven en verder ontwikkeld worden.  
Het uitvoeren van de nieuwe gemeentelijke taken rond de decentralisaties kost veel geld. Geld dat niet 
door het Rijk gecompenseerd wordt. Daarbij wordt de gemeente ook financieel gekort voor de 
uitvoering van zijn algemene taken. Dit betekent dat de gemeente meer dan ooit zuinig moet omgaan 
met haar geld. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Het CDA geeft de voorkeur aan om samen met 
alle gemeenten in onze regio deze nieuwe gemeentelijke taken op te pakken. Immers, gemeenten hebben geen 
ervaring met de uitvoering  bijvoorbeeld de nieuwe zorgtaken op het gebied van het WMO en Jeugdzorg. Door 
regionale samenwerking kan lokale kennis worden gebundeld en kan de forse rijksbezuiniging op deze taken 
beter worden opgevangen. 
De gemeente zal haar financiële positie goed op orde houden, dit betekent sluitende begrotingen, 
voldoende weerstandsvermogen, afstoten van gebouwen die niet meer voor gemeentetaken worden 
gebruikt en afbouw van grondposities door verkoop. De gemeentelijke belasting zal tot de laagste 
behoren van de Nederlandse gemeenten, zoals dit de afgelopen jaren reeds het geval was. De belasting 
zal in principe enkel worden aangepast met het percentage van de inflatie. Eventuele bezuinigingen 
zullen primair worden gezocht binnen de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke organisatie. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• een sterke gemeente: het beste van stad en land  
• regionale samenwerking moet gericht zijn op kostenbesparing, krachtenbundeling en 

kwaliteitsverbetering. 
• versterken structuur van de Alkmaarse lobby voor de regio richting provincie, rijk en europa.  
• regionale samenwerking op diverse beleidsterreinen kan met alle zes gemeenten, maar is niet 

noodzakelijk. Er moet ruimte blijven voor lokale diversiteit in de gemeenten in deze regio 
• een lid van het college als aanspreekpunt voor alle zaken rond de integratie fusiepartners 
• het CDA wil dat voor de vitale dorpen en het buitengebied een verantwoordelijke wethouder 

benoemd wordt 
• het dekken van structurele uitgaven door structurele inkomsten 
• een solide dekking voor meerjarige uitgaven zonder afhankelijkheid van incidentele mee- en 

tegenvallers 
• een heldere begrotingsopzet die de burger inzicht verschaft in het uitgaven- en 

inkomstenpatroon van de gemeente 
• er komen centrale (ook digitale) loketten, waar de verschillende informatiestromen worden 

gecentraliseerd en waar alle informatie over de veranderende regelgeving helder 
gecommuniceerd wordt 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• behalve de inflatiecorrectie is er geen toename van gemeentelijke belastingen 
• duidelijke uitleg waar uw belastinggeld aan besteed wordt 
• een eigen aanspreekpunt in het college voor zaken die het landelijke gebied betreffen 

gemeentelijke organisatie - uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken 
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Het Rijk en de provincie dragen steeds meer taken over aan de gemeente. De gemeente krijgt de zware 
taak om allerlei wetten en regelingen op sociaal terrein te gaan uitvoeren. Veel taken zullen in 
samenwerking met andere nabijgelegen gemeenten en in verzelfstandigde bedrijven worden 
uitgevoerd. Den Haag heeft tegelijk met de overheveling van deze taken zwaar gekort op het 
bijbehorende budget. Met name de drie decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd vanuit 
het rijk en provincie baren het CDA grote zorgen. Het kan namelijk niet zo zijn dat door politieke 
keuzes en bezuinigingen in Den Haag, mensen in onze gemeente in de knel komen. Het CDA staat 
voor alle mensen die dreigen in de knel te komen, we laten niemand door de sociale ondergrens 
zakken. Dat is voor het CDA publieke gerechtigheid. Onze verantwoordelijkheid voor en solidariteit 
met kwetsbaren, zieken, gehandicapten blijft onverminderd van kracht. De gemeentelijke organisatie 
zal zich kenmerken door efficiënt en klantvriendelijk werken. 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• efficiënt en effectief beleid om zorg goed aan te laten sluiten bij de zorgvragen van mensen 
• gemeente coördineert en faciliteert goede samenwerking tussen zorgorganisaties 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• een goed loket voor alle vragen rond zorg en ondersteuning 
• een optimale dienstverlening voor burgers: nu en in de toekomst 

gemeentelijke organisatie – duurzaamheid 

Grondstoffen (inclusief energie) halen wij van ver, zijn eindig, duur, vervuilend en op termijn 
bedreigend voor ons klimaat. Terwijl in onze directe omgeving gratis en schone bronnen als wind, 
water, zon, organisch materiaal en grond in een onuitputtelijke hoeveelheid aanwezig zijn en wij 
steeds beter in staat zijn om afval her te gebruiken. 
Het CDA streeft binnen de regio Alkmaar naar een bepaalde mate van zelfredzaamheid en stuurt aan 
op een circulaire economie (afval is grondstof). Dit is niet alleen belangrijk voor toekomstige 
duurzaamheid (rentmeesterschap), maar ook voor de regionale economie en werkgelegenheid. 
Het CDA vindt dat de overheid de volgende 4 voorwaarden moet nastreven: 1 - een nadruk op 
bewustwording van de noodzaak tot verduurzaming, 2 - die maatregelen stimuleren die (uiteindelijk) 
financieel rendabel zijn, 3 -  regionale samenwerking en 4 - de overheid faciliteert, stimuleert en 
brengt samen. 
Het CDA wil de opwekking van duurzame energie verder bevorderen. Zonnepanelen, zonneboilers en 
windmolens zijn bekende maatregelen. Specifiek willen wij (regionale) energie coöperaties en buurt- 
en wijkacties stimuleren, collectieve acties inkoop groene stroom ondersteunen en zorg dragen voor 
een verdere (versnelde) uitrol van het warmtenet van HVC. Voor de agrarische sector willen wij 
stimuleren het (collectief) verzamelen van biomassa, als basis voor vergassing of vergisting. Wij zijn 
terughoudend in het plaatsen van windmolens in ons gebied. 
Het CDA wil zich actief blijven inzetten voor besparing van fossiele energie. Zowel 
woningbouworganisaties als particulieren ondersteunen met isolatie van de bebouwde omgeving.  De 
overheid als voorbeeldfunctie verder uitbouwen. Nieuwbouw zo dicht mogelijk bij energieneutraal, 
maar rekening blijven houden met betaalbaarheid van de woning. Nadruk moet blijven liggen op 
vervoer met groen gas of op elektriciteit. Voor groen gas zijn er voldoende vulpunten in de nieuwe 
stad. Voor elektrisch vervoer voldoende laadpalen. De huidige inspanning van de overheid voortzetten. 
Openbare verlichting dimmen daar waar mogelijk na middernacht (zoals bedrijventerreinen). 
Het CDA is van mening dat afval niet langer afval is maar grondstof. Vandaar moet meer afval 
gescheiden worden aangeboden. Huidige proeven met omgekeerd (afval) inzamelen verder uitrollen. 
Acties als Repair Cafe en Wecycle blijvend ondersteunen. Het CDA is groot voorstander van 
hergebruik gebouwen (kantoren) en renoveren van woningen in plaats van slopen.   
Tenslotte vindt het CDA dat de gemeente een fairtrade gemeente moet blijven waar eerlijke handel 
voorop staat, duurzaam wordt ingekocht en bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
Voor agrarische bedrijven betekent dit tevens het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen en 
meer productie van biologische producten. Bedrijventerrein Boekelermeer blijvend faciliteren een 
duurzaam bedrijventerrein met duurzame ondernemingen, niet alleen in productie, maar ook in 

Verkiezingsprogramma – 1 juni2014 !  | !8 9
 



research en development. Het programma Duurzaamheid dient in de komende periode tot 2018 als 
programma voortgezet te worden 

1 - Het CDA staat hierbij voor: 
• nieuwe woonwijken moeten duurzaam ingericht worden  
• gebruik van zonnepanelen in de woningbouw 
• Eind 2017 5000 duurzame voertuigen op groengas of elektrisch rijden 
• Eind 2017 afvalscheiding van 45% naar 60% 
• Eind 2017 6000 (bestaande) woningen voorzien van vloer-, wand- en dakisolatie 
• Eind 2020 opwekking 20% duurzame energie 

2 - Dit betekent voor u als bewoner: 
• ondersteuning door de gemeente voor particulieren die duurzame maatregelen willen nemen 
• voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s  
• een 'duurzame' toekomst voor u, uw kinderen en kleinkinderen 

Addendum 

Op de gecombineerde algemene ledenvergadering van de CDA afdelingen Alkmaar, Graft-de Rijp en 
de Schermer op 23 april 2014 is dit verkiezingsprogramma aangenomen met de toevoeging dat het 
overgangsbestuur gemachtigd is door de ledenvergadering om waar het bestuur dit nodig acht de tekst 
van het verkiezingsprogramma aan te passen aan de laatste inzichten en standpunten van de besturen 
en de fracties.
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