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Voorwoord lijsttrekker 

Beste Heerhugowaarders, 

D66 werkt met veel enthousiasme aan een 
Heerhugowaard waar iedereen zich thuis voelt. 

In dit verkiezingsprogramma 2018-2022 leest u 
welke plannen we hebben, zodat elke inwoner en 
ondernemer optimaal kan blijven genieten van onze 
mooie jonge en groeiende stad. 

We gaan voor goed onderwijs, goed klimaat en goede 
zorg. 

Goed onderwijs
De basis voor persoonlijke groei en meer kansen op werk is onderwijs. Meer samenwerking 
en versterking tussen scholen en kennisinstellingen, inwoners en ondernemingen moeten 
ervoor zorgen dat Heerhugowaard groeit en bloeit.

Goed klimaat
We maken de stad toekomstbestendig voor volgende generaties. Een aardgasvrije stad 
met meer woningen voor starters en middeninkomens. Ruim baan voor de voetganger, de 
fietser, het openbaar vervoer en vergroening van de mobiliteitsmogelijkheden. 

Goede zorg
Een gezond Heerhugowaard willen we allemaal. Een levendige stad waar je heerlijk kunt 
uitwaaien, recreëren of tot rust kunt komen. Met de juiste zorg op maat, begeleiding en 
ondersteuning.
 
Wij nemen onze verantwoordelijkheid met een open en transparante manier van besturen. 
Een lokale overheid die als betrouwbare partner elke Heerhugowaarder centraal zet. 

Laten we Heerhugowaard samen laten floreren. Samen maken we de stad. Met gelijke 
kansen en vrijheid voor alle Heerhugowaarders in de Stad van Kansen. 

D66 krijgt het voor elkaar!

Michael Feelders
Lijsttrekker D66 Heerhugowaard
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Samen maken we de stad

Onze kandidaten  

D66 krijgt het voor elkaar



Jeugd en onderwijs
Samen maken wij de stad

GOED onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar nog veel belangrijker: wie 
bouwt aan een toekomst, bouwt voor de jeugd. En niet alleen voor, 
maar ook met de jeugd. Uit allerlei onderzoeken blijkt keer op keer: goed 
onderwijs zorgt voor een goede toekomst.

Jongeren
Er is een grote noodzaak om jongeren te betrekken bij alle besluiten in 
onze gemeente. De politiek moet jongeren niet negeren, maar activeren. 
De gemeente kent al de Jongerengemeenteraad, een idee van D66. Die 
raad wil D66 uitbreiden met een Jongerentop, waarbij jongeren nog meer 
kans krijgen om mee te denken en mee te beslissen.

Al eerder gaven jongeren in de Jongerengemeenteraad aan dat er nog 
steeds gevaarlijke kruispunten op de route van huis naar school liggen 
en dat sommige fietspaden te smal zijn. D66 luistert hiernaar en wil deze 
punten aanpakken. 

Kortom, D66 luistert naar jongeren en doet er echt iets mee.



Jeugd en onderwijs
Samen maken we de stad

Schoolverzuim
Met de meeste kinderen in Heerhugowaard gaat het prima. Maar sommige kinderen 
hebben extra zorg nodig. D66 wil dat ieder kind dat zorg en ondersteuning nodig heeft, 
die écht krijgt. Dat moeten we niet alleen maar lokaal willen organiseren, maar vooral 
regionaal. Kinderen horen immers op school en niet thuis op de bank. Daarnaast wil 
D66 dat de gemeente extra leerplichtambtenaren aanstelt om schoolverzuim tegen te 
gaan.

Duurzame scholen
Goed onderwijs hoort in een goed gebouw. Een mooi, fris en ruim schoolgebouw 
zorgt voor betere prestaties en gelukkige kinderen. En meer dan ooit is het nodig dat 
onze schoolgebouwen duurzaam en groen zijn. Dat is goed voor het welzijn van alle 
kinderen op school en laat hen al van jongs af aan zien hoe een duurzame en groene 
wereld is. 

Daarom wil D66 extra geld uittrekken om de verduurzaming van schoolgebouwen 
te stimuleren. Uiterlijk 2024 moeten alle scholen in Heerhugowaard duurzaam zijn 
gebouwd of gerenoveerd. 

Daarnaast wil D66 de ‘gezonde school’ extra aandacht geven. Het is belangrijk dat 
alle kinderen weten en ervaren dat verantwoord eten (denk aan schoolfruit) en veel 
bewegen zorgt voor een fijner en gezonder leven.

Bij-en omscholing
Het is van belang voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in 
Heerhugowaard dat het beroepsonderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. De gemeente 
zou bij- en omscholing van Heerhugowaarders moeten stimuleren.

Brede scholen
In veel schoolgebouwen zie je steeds vaker dat verschillende organisaties bij elkaar 
komen. Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang onder één 
dak. Dat is een goede zaak. D66 wil nog verder gaan en deze brede scholen uitbouwen 
tot integrale kindcentra: onder één dak, met één team en in één organisatie.
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Zorg en welzijn
Samen maken we de stad

GOEDE zorg
Geen mens is gelijk en geen situatie is gelijk. Daarom moet maatwerk altijd het 
uitgangspunt zijn voor bereikbare zorg zijn. Dus moet de financiële drempel voor 
huishoudelijke hulp weggenomen worden. Organisatorische drempels door te veel of 
onduidelijke regelgeving moet worden aangepakt en aangepast.

Problemen voorkomen, ongeacht de aard, werkt altijd beter dan achteraf deze 
problemen op  lossen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: “voorkomen is beter dan 
genezen”.

Zorg op maat
Om dit te bereiken wil D66 zich de komende 4 jaar sterk maken voor:
het emancipatiebeleid voor groepen zoals de LHBTI en mensen met een beperking. 
Bijvoorbeeld door uitvoer te geven aan onze Regenboog-motie van 2016. 

Verder het mogelijk maken van levensloopbegeleiding met als doel om op 
transitiemomenten in het leven de juiste begeleiding te bieden en tussendoor een 
vinger aan de pols te houden om wanneer nodig de hulp tijdig op te schalen.
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Zorg en welzijn
Samen maken we de stad

Begeleiding 
Voorkomen van armoede door inwoners perspectief op (beter betaald) werk te bieden 
via ondersteuning door HALteWerk en in te zetten op begeleiding en opleiding.

Een integratiebeleid opstellen om nieuwkomers zo snel mogelijk hun plek te laten 
vinden in Heerhugowaard. Bij binnenkomst meteen goed taalonderwijs aan te bieden 
op het AZC helpt daarbij.

D66 wil dat iedereen goed verzekerd is voor (medische) zorg en wil daarom uitbreiding 
van de collectieve zorgverzekering aanbieden aan inwoners met een inkomen tot 
130% van het  minimuminkomen.

Ondersteuning
Daar waar zorg of ondersteuning nodig is moet dit makkelijk toegankelijk zijn en dat 
voor  iedereen. Door de zorgvraag vanuit de zorgvrager te bekijken en niet vanuit de 
zorgverlener wordt Maatwerk haalbaar.

Onze maatschappij draait voor een groot deel op vrijwilligers en mantelzorgers. Om dit te 
kunnen voortzetten moeten we niet vergeten om deze vrijwilligers en de mantelzorgers, 
zowel de oudere als de jongere, de aandacht te geven die zij verdienen! Er moet 
gekeken worden naar het mantelzorgcompliment en hoe dit voor de mantelzorger het 
beste uitgevoerd kan worden.

Integraal PGB
D66 heeft de wens om te komen tot een integraal PGB (persoonsgebonden budget) 
voor alle domeinen. Dit betekent dat iemand met een budget alle hulp in kan kopen 
die elke inwoner nodig heeft. Dit budget kan voor meerdere jaren worden toegekend. 
De administratieve regeldruk neemt hierdoor aanzienlijk af en doorlopende hulp kan zo 
tot stand komen. 

Wij volgen de ontwikkelingen in pilotgemeenten. Zodra het wettelijk mogelijk is, willen 
we dit voor Heerhugowaard op de kaart kunnen zetten.
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Sport en recreatie
Samen maken we de stad

Sporten
Heerhugowaard is een groene groeistad met kansen voor iedereen. D66 vindt het 
belangrijk  om je vrije tijd in de buurt van je eigen woonomgeving door te kunnen 
brengen. 

Sport, recreatie en natuur moet daarom ook de komende jaren bereikbaar blijven 
voor alle Heerhugowaarders. D66 kiest voor de breedtesport en zoekt de regionale 
samenwerking op voor onze topsporters.

Bewegen
Dit betekent dat er voldoende “groene” plekken zijn om te kunnen wandelen, fietsen 
en spelen. Als vitale groene stad zien wij ook mogelijkheden om groene beweegroutes 
(fiets-, wandel- en kanoroutes) te ontwikkelen, die de inwoners enthousiasmeren om 
naar buiten te gaan, te bewegen en te genieten van de stad Heerhugowaard.
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Sport en recreatie
Samen maken we de stad

Attractief recreëren
D66 ziet graag dat de Waarderhout als natuur en recreatief bosgebied sterk wordt 
verbeterd. Er is reeds begonnen met een make-over om de Waarderhout attractiever 
te maken. Tevens wil D66 graag dat er recreatieve verblijfsmogelijkheden in dit gebied 
komen die door Staatsbosbeheer en de gemeente uitgewerkt worden. 

D66 ziet kansen in waterrecreatie, natuurrecreatie (Waarderhout) en cultuurhistorische 
recreatie (Veenhuizen en Poldermuseum).

Happiness
Moestuinen, stadstuinen en parken dragen bij aan het welbevinden van 
Heerhugowaarders van alle leeftijdscategorieën. Daarom moet er serieus gekeken 
worden naar plaatsen waar dit nog zou kunnen en initiatieven van Heerhugowaarders 
moeten worden onderzocht en zo mogelijk worden ondersteund.

Evenementen
D66 ziet graag dat evenementen in Heerhugowaard gestimuleerd worden en ziet hier ook 
een belangrijke functie weggelegd voor sportverenigingen. Bijvoorbeeld het organiseren 
van een Sportnacht van Heerhugowaard waarbij alle sportclubs samenwerken en 
clinics en wedstrijden organiseren ter bevordering van sportbeoefening in de gemeente
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Kunst en cultuur
Samen maken we de stad

Laagdrempelig
Kunst en cultuur zijn het cement van onze samenleving. D66 wil dat iedere 
Heerhugowaarder zich op dit gebied kan ontplooien. Kunst is van en voor iedereen. De 
gemeente zou dan ook alle Heerhugowaarders de kans moeten geven om van kunst 
en cultuur te genieten, ook in de wijken. 

Samen kunst maken en bewonderen is één van de manieren om de sociale cohesie 
in de wijken te bevorderen en te versterken. Culturele activiteiten brengen alle 
Heerhugowaarders samen en zorgen voor eenheid en diversiteit bij o.a. ouderen, 
jongeren, LHBT’ers en Nieuwe Nederlanders.

Kunsteducatie
D66 wil graag kunsteducatie bevorderen en daarbij maatschappelijke partners zoals 
Cool en de bibliotheek betrekken. Culturele cursussen, zoals muziekles, moeten 
toegankelijker worden, zodat met name de jeugd zich nog meer kan ontwikkelen. 
Daarnaast wil D66 meer muziek- en foodfestivals, internetkunst, een kunstnacht en 
andere mainstream culturele activiteiten, die voor iedereen interessant zijn.
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Kunst en cultuur
Samen maken we de stad

Ontmoetingsplek
Het gemeentehuis wordt al veranderd in het Huis van de Gemeente, een plek waar 
iedereen welkom is. Dat Huis zou ook een mooie ontmoetingsplek kunnen worden 
voor beginnende musici, beeldend kunstenaars en schrijvers.

Toegankelijk
Om dit allemaal te bereiken wil D66 dat de gemeente efficiënter gaat werken op het 
terrein van kunst en cultuur. Er moet dan ook een einde komen aan de stroom van 
circulaire subsidies, waarbij er alleen maar geld wordt rondgepompt zonder echt iets 
te bereiken. 

D66 wil dan ook meer aandacht, ruimte en toegankelijkheid voor kunst en cultuur.
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Duurzaamheid en milieu
Samen maken we de stad

GOED klimaat
De klimaatafspraken die mondiaal gemaakt zijn en waar Nederland zich aan verbindt, 
gelden natuurlijk ook voor Heerhugowaard. In 2030 wil D66 dat onze stad Energie 
Neutraal is.

D66 wil er alles aan doen om Heerhugowaard koploper te laten zijn in alle mogelijke 
vormen van duurzaamheid.

Vergroening 
Concreet betekent dit de CO2-uitstoot reduceren, energie besparen en het aandeel 
groene energie verhogen. Daarnaast streven we naar een circulaire economie, oftewel 
de stap van om van afval grondstoffen te maken.

Met een slim inkoopbeleid, heldere normen en fiscale prikkels (aantrekkelijker maken 
om te investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld door vergroening van leges), kunnen 
we innovatieve schone technologie, groene energie en de circulaire economie binnen 
de gemeente Heerhugowaard stimuleren voor inwoners en ondernemers.
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Duurzaamheid en milieu
Samen maken we de stad

Minder fijnstof
Het beperken van de uitstoot van uitlaatgassen door het elektrisch rijden in 
Heerhugowaard te bevorderen via invoering van een Tankstationbeleid ziet D66 als 
een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren. Minder uitlaatgassen 
betekent ook gezondere lucht voor alle Heerhugowaarders.
Een Energy Point tankstation voor duurzame brandstof (waterstof, biogas, elektriciteit) 
in De Vaandel zou een eerste grote, groene stap zijn.

Energiebesparing
“Smart City Lighting” is de straatverlichting van de toekomst, waarbij straatverlichting 
naar behoefte (aanwezigheid mensen) aan staat. Deze manier van straatverlichting kan 
een energiebesparing van wel 65% opleveren.

Na succesvolle projecten van de Provincie Noord-Holland bij het aanleggen van 
solarroads willen wij de mogelijkheid onderzoeken om deze solarroads ook in 
Heerhugowaard aan te leggen. De opgewekte elektriciteit kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden voor de “Smart City Lighting" zodat de straatverlichting en solarroads 
zelfvoorzienend zijn in energiebehoefte.

Waterregulatie
Tegengaan van wateroverlast door klimaatverandering brengt ook verantwoordelijkheden 
mee voor Heerhugowaarders. Samen met de gemeente dient er gekeken te worden 
naar oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Opvang van water in een watertank 
(opvangwater kan daarna gebruikt worden), minder betegelde tuinen met meer bomen 
en  wateropnemende planten (denk ook aan sedumdaken) kunnen oplossingen zijn.

Aardgasvrij
We willen het verduurzamen van de bestaande bouw en nieuwbouw verder intensiveren. 
In 2020 is bijvoorbeeld “de nul op de meter-woning” een wettelijke verplichting. In 
Heerhugowaard wil D66 ook de volgende stap zetten: aardgasvrij bouwen
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Samen maken we de stad

Eigen energievoorziening
Heerhugowaard kan voorop gaan lopen in Nederland door subsidie te verlenen voor 
het plaatsen van huisbatterijen in bestaande woningen  en nieuwbouwwoningen. De 
gemeente kan de inwoners van Heerhugowaard adviseren bij de aanschaf van een 
duurzame energievoorziening door uitbreiding/verbetering van het reeds bestaande 
Duurzame Bouwloket.

Groene innovaties 
De warmtetransitie (andere warmtebronnen in plaats van gas) en energietransitie 
(lager en meer duurzaam energieverbruik) doen we niet alleen. Hierbij wil D66 nauw 
samenwerken met onze partners in de regio, overheid en private partijen. Zo willen 
wij bijvoorbeeld het MKB stimuleren als groene innovatiemotor. We willen dan een 
Heerhugowaards Duurzaam Toekomstfonds voor ondernemers instellen.

Recycling
Heerhugowaard kan in Nederland een spilfunctie vervullen in het hoogwaardig recyclen 
van producten en materialen. Dat kan als de gemeente, buurgemeenten, de HVC en 
duurzame ondernemers de ontwikkeling van een grondstoffenrotonde de komende 
jaren voortzetten. D66 stimuleert dit en is landelijk een van de grondleggers van de 
ontwikkeling van duurzame grondstoffenrotondes.
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Verkeer en vervoer
Samen maken we de stad

GOED vervoer
Heerhugowaard staat aan de vooravond van een vergroening van de 
mobiliteitsmogelijkheden binnen de gemeente. Verder is er een mooie rol voor 
het Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan weggelegd om te zorgen dat de 
verkeersveiligheid, gezondheid en binnenstedelijke bereikbaarheid wordt vergroot en 
mogelijke overlast van mobiliteit afneemt. 

Inwoners zijn als voetgangers of mindervaliden de meest kwetsbare in het verkeer. 
Een alomvattend plan is nodig om deze positie op elke locatie in Heerhugowaard te 
verbeteren.

D66 vindt dat gebruikers en innovaties op het gebied van elektrisch– en waterstof of 
zelfrijdend vervoer alle stimulering moet krijgen die nodig is.
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Verkeer en vervoer
Samen maken we de stad 

Fiets voorrang
Daarnaast vindt D66 dat de fiets een centrale plek binnen onze gemeente moet 
krijgen. Initiatieven om het fietsverkeer te stimuleren door middel van fietsstraten, 
uitbreiding van fietsenstallingen, fietspaden en fietssnelwegen in de regio moeten snel 
onderzocht en uitgevoerd worden. Met als resultaat dat je één groot fietsnetwerk hebt 
dat Heerhugowaard van noord tot zuid en van oost naar west verbindt met de regio.

Verder streeft D66 naar een verbod op tweetakt scooters, brommers, boten en overig 
verkeer. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fijnstof beperkt. 

Verkeersdoorstroming
Bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeente blijft en is 
een belangrijk uitgangspunt. Verkeersefficiency maatregelen en nieuwe technologieën 
spelen hierin een grote rol. Waar nodig, moet uit verkeersveiligheidsoogpunt 
gekeken worden om bepaalde zones in Heerhugowaard als ‘Shared Spaces’ of als 
éénrichtingsverkeer in te richten.

Verkeersontsluiting
Ook is het goed om te kijken op welke manier de aansluitingen op de wegen zoals 
de N242 (Alkmaar- Middenmeer) en de N23 (Westfrisiaweg), N507 (weg naar Obdam) 
en N508 (weg naar Ursem) verder kunnen bijdragen tot een juiste ontsluiting van 
gemotoriseerd wegvervoer. 

Aantrekkelijk stationsgebied
Het Stationsgebied in Heerhugowaard verdient een toekomstbestendige en duurzame 
vernieuwing. Daarom steunt D66 de bouw van een spooronderdoorgang of elk ander 
goed alternatief. Niet alleen om het openbaar vervoer van en naar Heerhugowaard 
een extra stimulans te geven, maar ook om de stad Heerhugowaard aantrekkelijker te 
maken. 
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Wonen en ruimtelijke ordening
Samen maken we de stad

GOED wonen
D66 wil voor de inwoners van Heerhugowaard een woon- en werkomgeving, waarin 
iedereen zich prettig kan voelen. Voor jong en oud, arm en rijk en iedereen daar 
tussenin. 

De focus van D66 ligt daarom op betaalbare koop- én huurwoningen in het starters– en 
middensegment. Wie geen koopwoning wil of kan betalen moet voor redelijke tarieven 
kunnen huren.

Gelukkig wonen
D66 wil leeftijdsbesteding wonen stimuleren. Ouder wordende bewoners moeten 
prettig in een aan hun behoeften aangepaste leefomgeving kunnen blijven wonen. 

D66 wil daarom voorrang geven aan experimentele woonvormen, bijvoorbeeld 
gemengde groepshuisvesting. Hiervan kunnen zowel starters, singles, studenten, 
werkenden en ouderen deel uitmaken.
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Wonen en ruimtelijke ordening
Samen maken we de stad

Diversiteit
Voor de invulling van bestaande en nieuwe woonwijken wil D66 een diversiteit van 
koop- én huurwoningen. Heerhugowaard moet ook een aantrekkelijker woonplaats 
worden voor mensen van elders.

Bebouwing in de buitengebieden alleen waar al een bouwbestemming aanwezig is en 
voor de eigen behoefte van de kleine kernen. Voor experimentele woonvormen kan 
een bedrijfsbestemming wijzigen in een woonbestemming.

Bedrijventerreinen
Heerhugowaard zit ruim in de bedrijventerreinen. We zetten in op het behoud van 
de bestaande bedrijven. D66 wil de juiste randvoorwaarden scheppen voor de 
vestiging van start-ups. Daarnaast streeft D66 naar vestiging van hooggekwalificeerde 
bedrijven.  Dit biedt noodzakelijke werkgelegenheid voor de eigen hoger opgeleide 
beroepsbevolking

Winkelen
D66 wil het aantal vierkante meters winkeloppervlak niet vergroten. Internetverkoop-
afhaalpunten, web- en grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom zijn 
daarbij inbegrepen.

Winkelen in Heerhugowaard moet trendy blijven. Daarom is er aandacht voor een 
levendig Middenwaard, Centrumwaard, het compacte De Noord en het nieuwe 
winkelen. D66 streeft naar openstelling van winkels op alle nationale feestdagen.
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Financiën en ondernemerschap 
Samen maken we de stad

Evenwichtig huishoudboekje
Heerhugowaard functioneert het beste met een langetermijnvisie en een helder beeld 
van de toekomst. Daarbij hoort een goed regisserende en betrouwbare rol van de 
lokale overheid.

Een financieel en evenwichtig huishoudboekje is ons uitgangspunt. Lokale lasten 
kunnen laag blijven door zo efficiënt en transparant mogelijk te werken. D66 wil een 
beter inzicht in verplichte en wenselijke uitgaven, controles op basis van risicoanalyses 
of door steekproeven en meer grip op de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen.

Basisinkomen
Op sociaal gebied wil D66 graag experimenteren met de bijstand volgens het Rotterdams 
concept ‘WerkLoont’ en introductie van het basisinkomen. Verder dient de gemeente 
te voldoen aan het quotum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Financiën en ondernemerschap 
Samen maken we de stad

Minder regeldruk
D66 wil overbodige en knellende regeldruk wegnemen, zodat je inwoners en 
ondernemers meer ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes. Hierdoor kunnen zij 
meer investeren in innovaties en in economische zelfredzaamheid. Daarvoor dienen alle 
beleidsnotities en/of kadernota’s structureel toekomstgericht aangepast te worden. 
Anders komen ze te vervallen. 

GOED werk
Een schone en circulaire economie is waar D66 naar streeft. De gemeente Heerhugowaard 
speelt hierin een voortrekkersrol. Ondernemers zullen hierdoor in bepaalde sectoren 
nieuwe vormen van werkgelegenheid kunnen aanbieden. Een nauwere aansluiting van 
onderwijs en scholing op deze veranderende arbeidsmarkt is noodzakelijk. Hierdoor 
ontstaan er meer kansen voor iedere werkzoekende, ondernemer en onderneming 
bereikbaar zijn. 

D66 vindt dat agrarische ondernemers meer ruimte voor innovaties moeten krijgen. 
Daarbij hoort een betere landbouwstructuur die rekening houdt met de bescherming 
van de karakteristieke natuur en het landschap van Heerhugowaard.

Creatief ondernemerschap belonen
De gemeente bezit veel grond zonder concrete bouwplannen. Als verkoop niet lukt, 
dan kunnen deze gronden gebruikt worden om er tijdelijk een andere invulling aan te 
geven. Verder wil D66 graag tegemoet komen aan kleinschalige en vraaggestuurde 
(experimenteel) woningbouwinitiatieven van Heerhugowaarders.

D66 is van mening dat leegstand op bestaande bedrijventerreinen moet worden 
tegengegaan. Dit is mogelijk door duurzaam te renoveren, het ontwikkelen van cultureel 
ondernemerschap of het creëren van betaalbare werkplekken voor start-en scale-ups, 
ZZP’ers en MKB’ers. Ontwikkeling van nieuwe industrie- en of bedrijventerreinen wordt 
pas gestart na een behoefteonderzoek.

Grenzeloos handelen
D66 is van mening dat bedrijvigheid niet stopt niet bij gemeentegrenzen. De gemeente 
moet zich sterk maken voor vergaande regionale samenwerking. Hierdoor kunnen we 
ervoor zorgen dat Heerhugowaard attractief en beter bereikbaar is en blijft.
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Bestuur en inwoners
Samen maken we de stad

Meedenken - Meedoen - Meebeslissen
De gemeente moet samen met Heerhugowaarders en ondernemers de eigen omgeving 
vormgeven. We willen burgertoppen, zoals de H300, organiseren over specifieke 
onderwerpen. Deze burgertoppen leiden tot enkele scenario's die we vervolgens 
verder uitwerken.

Zo tillen we de mening van de Heerhugowaarders naar een hoger niveau. 
Heerhugowaarders krijgen op deze manier een actievere rol en gaan van meedenkers 
naar meebeslissers

Jongerengemeenteraad
We willen dat iedereen mee kan doen en mee kan denken, van jong tot oud. 
Basisschoolkinderen kunnen met de kinderraadmethodiek leren over democratie en 
burgerschap en eigen initiatieven ontplooien. Om de betrokkenheid van de oudere 
jeugd te stimuleren, willen we naast de jaarlijkse jongerengemeenteraad (een initiatief 
van D66) ook met regelmaat een jongerentop organiseren.
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Bestuur en inwoners
Samen maken we de stad

Drempelverlagend
Voor veel mensen zijn kantooruren of avonden lastig vrij te maken. Deze drempel 
voor bijvoorbeeld forenzen of (jonge) ouders moet omlaag. Daarom zetten we andere 
mogelijkheden in om ieders mening te onderzoeken. We kunnen vaker en gerichter 
gebruik maken van het internet, het burgerpanel of kiezen ervoor om in het weekend 
contact te zoeken.

GOED Bestuur
Verder willen wij dat de gehele gemeentelijke organisatie zich bewust is van de noodzaak 
om inwoners van start tot finish bij projecten te betrekken en dat er duidelijk met hen 
gecommuniceerd moet  worden over verwachtingen en mogelijkheden. Desnoods 
door het stellen van duidelijke kaders met betrekking tot burgerparticipatie.

Inwoners centraal
Wij pleiten voor een benaderbaar College, bijvoorbeeld door een spreekuur dat voor 
iedereen toegankelijk is. De Raad neemt haar volksvertegenwoordigende taak serieus, 
dus komt naar u toe. We willen het initiatief nemen om met de Raad in de wijk te 
vergaderen.
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ICT en privacy
Samen maken we de stad

GOEDE service
De gemeente Heerhugowaard moet voor iedereen makkelijk toegankelijk en 
goed zichtbaar zijn. Hierdoor zijn blijvende investeringen in de informatie- en 
communicatietechnologie en digitale infrastructuur prioriteit.

D66 stimuleert interactie tussen bestuur en inwoners. Door meer gebruik te maken 
van social media zoals websites, Twitter, Facebook, Instagram en/of toekomstige 
mediavormen. Verder wil D66 een vernieuwde website van de gemeente, live chatbox 
en uitbreiding van het volgsysteem (track & trace) voor aanvragen, klachten en 
statusupdates. Al deze maatregelen moeten zorgen voor een verbetering van de 
kwaliteit en de service richting inwoners en ondernemers.

Nieuwe technologiën
De invloed van nieuwe technologieën zoals Big Data, Internet of Things en robotisering 
zal in de komende jaren fors toenemen. Dit biedt kansen voor Heerhugowaard. 
Verdere stimulering van de voortschrijdende digitalisering van de Heerhugowaardse 
samenleving is daarom zeer belangrijk.
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ICT en privacy
Samen maken we de stad

Veiligheid
D66 vindt dat de gemeente een actieve rol in moet nemen als het gaat om digitale- 
en informatieveiligheid en de bescherming van alle digitale gegevensverzameling- 
en koppelingen. Dat moet ook bij verdere ICT-samenwerkingsverbanden met 
regiogemeenten

Online burgerdossier
Bij het ontwerpen en verbeteren van de digitale ambtelijke en bestuurlijke organisatie 
is D66 van mening dat het perspectief van de Heerhugowaarder centraal moet staan. 
Daarom dient het hele gemeentelijke informatiesysteem voor inwoners ‘privacy proof’ 
te zijn: veilig, transparant en betrouwbaar. 

Verder moeten mensen de mogelijkheid hebben om zelf controle te hebben over hun 
eigen data, zoals een online burgerdossier. Op deze manier ontstaat er een betere 
waarborg van persoonsgegevens.

Bescherming privacy
Privacy komt door vergaande digitalisering, automatisering en registratie onder druk te 
staan. Om te zorgen dat iedereen mee kan komen, dient de gemeente voorlichtings- 
en stimuleringsinitiatieven en/of maatschappelijke debatten op te zetten. Hierdoor 
worden mensen meer bewust van alle potentiële risico's en kunnen zij beter hun eigen 
privacy beschermen.
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Handhaving en veiligheid
Samen maken we de stad

GOED leven
In Heerhugowaard moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en leven.

D66 wil dit niet bereiken met het stellen van steeds meer regels, want dat leidt alleen 
tot schijnveiligheid. Dus regels stellen, met de grootste terughoudendheid, en enkel 
waar het nodig is. 

De gemeente heeft een leidende actieve rol bij preventie, veiligheidscontrole en 
naleving. D66 is van mening dat deze rol echt serieus genomen moet worden.

Als wij regels stellen dan moeten we er ook op toezien dat deze worden nageleefd. 
Indien daar meer handhavers of BOA's voor nodig zijn, dan is dat een logisch gevolg.

Ook bij de handhaving houdt D66 de individuele vrijheid en privacy in het oog. Zo is 
D66 bijvoorbeeld niet tegen inzet van cameratoezicht zolang dit doelgericht gebeurt, 
zeker bij grote kans op overlast, als extra ogen voor de politie, maar enkel als de 
beelden live worden uitgekeken en niet langer dan de wettelijk toegestane termijn 
worden bewaard.
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Handhaving en veiligheid
Samen maken we de stad

Veiligheid voor kinderen
Veiligheid voor kinderen is voor D66 prioriteit. Niet alleen op het kinderdagverblijf en in 
school, maar ook in het verkeer, in het uitgaansleven en achter de voordeur. 

Door vergaande afstemming, tussen politie, buitengewone opsporingsambtenaren, 
medewerkers van MET, de welzijnsorganisatie, het Sociaal Plein waar de coaches 
voor Jeugd-en Gezin zijn te vinden en anderen werkzaam op de scheidslijn tussen 
hulpverlening en handhaving, worden problemen eerder gesignaleerd en kunnen ze 
snel worden aangepakt.

Ideaal is het nog lang niet, maar D66 is van mening dat op deze weg moet worden 
doorgegaan. Elkaar kennen is elkaar bereiken en dit leidt tot een vlotte uitwisseling van 
kennis en daarmee bereikt men een prettiger en veiliger Heerhugowaard.

Regionale veiligheid
Bij de gemeenschappelijke regeling van de 'Veiligheidsregio' waarin de gemeente 
Heerhugowaard deelneemt, dienen de belangen en wensen van onze inwoners 
duidelijker kenbaar worden gemaakt.

Gevangenis openhouden
D66 is voorstander van het openhouden van de gevangenis in Heerhugowaard.

Vuurwerkzones
D66 is er niet voor om van heel Heerhugowaard een vuurwerkvrije zone te maken 
in verband met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Uiteraard kan wel worden 
overwogen om in  bepaalde gebieden in Heerhugowaard vuurwerkvrijezones te maken 
zoals bijvoorbeeld rondom zorgcentra.

Gereguleerde wietteelt
Verder is D66 voorstander van gereguleerde wietteelt en voor een eventueel experiment 
hiermee in de gemeente Heerhugowaard.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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29Colofon
Samen maken we de stad

Een dankwoord aan alle inwoners die D66 een warm hart toedragen. 

Dankzij hun waardevolle inbreng, ideeën en inzet is dit verkiezingsprogramma tot 
stand gekomen en onder de verantwoordelijkheid van de programmacommissie
van D66 Heerhugowaard geschreven.
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