
 

 

Addendum verkiezingsprogramma D66 Heerhugowaard GR 2018 

Dit document is een addendum op het verkiezingsprogramma van D66 Heerhugowaard voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In dit document zijn de standpunten te vinden van D66 

Heerhugowaard met betrekking tot een aantal stellingen, die gebruikt worden voor het Kieskompas 

voor de gemeente Heerhugowaard, waar in het verkiezingsprogramma geen duidelijke 

onderbouwing voor is te vinden. 

 

 

Stelling:  

Heel Heerhugowaard wordt een vuurwerkvrije zone. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is er niet voor om heel Heerhugowaard een vuurwerkvrije zone te maken in verband met 

handhaafbaarheid. Wel kan overwogen worden bepaalde gebieden in Heerhugowaard vuurwerkvrij 

te maken zoals rondom zorgcentra. 

 

 

Stelling: 

Er mogen geen gokhallen meer bijkomen in Heerhugowaard. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is voor vrije vestiging van bedrijven in Heerhugowaard mits in bepaalde gevallen aan specifieke 

voorwaarden wordt voldaan. Zo ook in het geval van gokhallen. 

 

Stelling: 

Er mogen meer windmolens worden gebouwd in Heerhugowaard. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 staat niet afkeurend tegenover extra windmolens maar dit hangt erg van de locatie en de 

besluitvormingsprocedure. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun 

omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie van windmolens. Er worden eisen 

gesteld aan het geluid dat ze mogen maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd 

worden voor mogelijke schade. 

 

 

Stelling 

De gemeente moet huiseigenaren die hun huis isoleren een subsidie geven 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is hier voor, afgelopen raadsperiode heeft D66 Heerhugowaard hiertoe een initiatiefvoorstel 

ingebracht voor subsidie voor sedumdaken welke unaniem is aangenomen. 

 

 

Stelling: 

Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen in Heerhugowaard. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is tevreden met het huidige regels met betrekking tot het kappen van bomen. Verder ziet D66 

ziet graag dat de Waarderhout als natuur en recreatief bosgebied sterk wordt 

  



 

 
Stelling: 

Horeca-gelegenheden in Heerhugowaard mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open zijn. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is voor voortzetting van het huidige beleid rondom de sluitingstijden. De praktijk laat zien dat de 

meeste horeca-gelegenheden in Heerhugowaard al ruim voor de maximale sluitingstijd dicht zijn. 

 

Stelling: 

Er mogen meer evenementen worden georganiseerd in Heerhugowaard, ook al leidt dit tot overlast. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is voor meer evenementen in Heerhugowaard dit moet echter wel in verhouding staan met de 

veroorzaakte overlast. 

 

 

Stelling: 

Vervoer van gehandicapten en leerlingen met een beperking moet gratis worden, ook al kost dit de 

gemeente geld. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is tevreden met het op dit moment door de gemeente gevoerde beleid met betrekking tot het 

vervoer van gehandicapten en leerlingen met een beperking, daar waar problemen ontstaan bij 

individuele situaties moet de gemeente bijspringen. 

 

 

Stelling: 

De auto moet meer de ruimte krijgen. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 vindt dat de auto in Heerhugowaard al genoeg ruimte heeft. Wij kijken meer naar het meer 

ruimte geven van de fiets in Heerhugowaard door middel van fietsstraten, meer fietspaden en 

fietssnelwegen. 

 

 

Stelling: 

Ouderen moeten voorrang krijgen op woningen dichtbij voorzieningen. (bijv. buurtcentra of winkels) 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is niet voor het voorrang geven van bepaalde doelgroepen op woningen op bepaalde plekken. 

Ook jongeren moeten op aantrekkelijke plekken met veel voorzieningen kunnen wonen dit zorgt 

voor een vitale wijk. 

 

 

Stelling: 

De belastingen mogen omhoog om meer te kunnen investeren in de thuiszorg. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 denkt dat met het huidige budget kwalitatief goede thuiszorg geboden kan worden. Als deze 

verhoogd moet worden dan zal eerst gekeken worden naar andere bronnen van geld dan het 

verhogen van de belastingen. 

 



 

 
Stelling: 

Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren. 

Standpunt van D66 Heerhugowaard 

Er moet een onderzoek komen naar uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het voorleggen van 

uitgewerkte scenario's aan de inwoners van Heerhugowaard. Dit betreft alleen specifieke 

afgebakende projecten. 

 

 

Stelling: 

In alle wijken moet er een buurthuis zijn, ook als dit de gemeente geld kost. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is niet voor herinstellen van de buurthuizen zoals die er vroeger waren. 

 

 

Stelling: 

De lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet weer worden ingevoerd in 

Heerhugowaard. 

Standpunt D66 Heerhugowaard: 

D66 is voor het invoeren van een starterslening. 

 


