
 

 

 

Het kan beter! 

 
Verkiezingsprogramma 

VVD Medemblik 

2018–2022 
 

 

 

 

Januari 2018 



 1 

VOORWOORD 

 
 
Beste inwoners,  
 
Op 21 maart 2018 bepaalt u welke koers de gemeente gaat varen in de komende vier jaar. Met uw steun zal de 
VVD zich in de periode 2018-2022 blijven inzetten voor een lokale overheid die werkt voor u en niet voor 
zichzelf. Naar onze mening is het gemeentebestuur daar de afgelopen periode in tekortgeschoten, ondanks 
de goede bedoelingen. Zo zijn er tekort woningen gebouwd voor starters en werd geld voor leefbaarheid 
uitgegeven aan managers en extra bureaucratie. Over duurzaamheid is voornamelijk gepraat, in plaats van 
geïnvesteerd. Inwoners en ondernemers zagen de lastendruk ieder jaar stijgen, waardoor zij niet 
meeprofiteerden van de aantrekkende economische groei. Ondertussen geeft de gemeente jaarlijks 
structureel meer geld uit dan er binnenkomt.  
 
Het kan beter. Daarom wordt het tijd om écht aan de slag te gaan. De VVD wil werken aan een gemeente die 
de dingen doet waarvoor een gemeente bedoeld is. Zoals wegen bouwen, veiligheid bevorderen, openbaar 
groen netjes onderhouden, woningen bouwen, voorzieningen ondersteunen, jongeren en starters aan de 
gemeente binden, ouderenhuisvesting verbeteren en een sociaal vangnet bieden voor iedereen die het niet op 
eigen kracht redt. Inwoners en ondernemers zitten kortom verlegen om een gemeente die voorwaarden 
schept, hen ruimte geeft, niet in de weg zit, maar ondersteunt waar nodig. Momenteel is Medemblik teveel 
met haar eigen organisatie bezig, naar binnen gericht, gefocust op regeltjes en dingen die niet in plaats van 
wél kunnen. Wij vinden dat de gemeente met u en uw uitdagingen bezig moet zijn.   
 
Er zijn diverse maatregelen nodig om de gemeente in een hogere versnelling te zetten en toekomstbestendig 
te maken. De VVD wil de basis van een mooie toekomst leggen door huizen te bouwen, door ondernemers te 
laten ondernemen, door bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren. Kortom door wethouders, 
raadsleden en ambtenaren te laten werken in úw belang. In dit verkiezingsprogramma lichten wij u graag 
onze plannen uitgebreid toe. Naast standpunten voor de gemeente hebben wij ook een paragraaf met 
speerpunten voor Westfriesland, opgesteld door de zeven samenwerkende VVD-afdelingen. Sommige 
thema’s vragen immers om een bredere blik: Medemblik is geen eiland. 
 
Op onze website medemblik.vvd.nl vindt u ook een beknopt overzicht van onze standpunten, een overzicht 
van alle kandidaten, actuele nieuwsberichten en contactgegevens. Ook kunt u op de hoogte blijven door onze 
Facebookpagina te liken (VVDMedemblik) of Twitter-feed te volgen (@VVDMedemblik). Wij hebben zin in een 
mooie campagne en raadsperiode! Helpt u mee? 
 
Namens de VVD Medemblik,  
 
Mark Raat / Lijsttrekker 
 
Jan de Vries (vrz.), Kees Nederhoff, Jack Stam, Dirk Steltenpool / Leden programmacommissie 
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ALGEMEEN BESTUUR 

De VVD wil een kleine, krachtige overheid die de kerntaken goed op orde heeft. De praktijk wijst uit dat de 
beste ideeën en oplossingen van inwoners zelf komen. Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en 
zelfredzaamheid vooraf aan de vraag wat de gemeente kan doen. Uiteraard voorziet de gemeente wel in 
basisvoorwaarden: zoals een veilige leefomgeving en een stevig vangnet in de sociale voorzieningen voor 
mensen die het niet op eigen kracht redden.  

Deze gemeente is het resultaat van twee snel achter elkaar gerealiseerde fusies. Het wordt nu tijd om de voordelen 
van de fusie te realiseren die steeds aan de inwoners zijn voorgesteld. Zo zou het aantal gemeenschappelijke 
regelingen verminderen,  de reserves sterker worden en het werk efficiënter.  Dat is niet of onvoldoende gebeurd. 
De VVD heeft zich hier altijd tegen verzet en zal dit blijven doen. Wij willen de voordelen van de fusie alsnog 
realiseren. 

Voor diverse taken bestaan er gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR), op regioniveau of zelfs groter. Deze 
vervullen een nuttige functie maar leggen ook een groot beslag op de gemeentelijke middelen. De VVD is er voor 
om elke vier jaar als gemeente een afweging te maken hoe wij tegen het deelnemerschap en functioneren van zo’n 
regeling aankijken. De uitvoering van taken zou door een GR zoveel mogelijk verzelfstandigd moeten worden: 
beleid bij de GR/gemeente, uitvoering geprivatiseerd in aparte rechtspersonen. De GR CAW kan volgens de VVD 
worden opgeheven. 

Reserve-opbouw van GR’en moet worden gelimiteerd (max. 5% jaaromzet), de gemeenteraden moeten meer 
zeggenschap en controle krijgen (bv door in GR’en de mogelijkheid op te nemen ook raadsleden af te vaardigen in 
het AB). Reserves kunnen door het verminderen van uitgaven worden versterkt of door het afzonderen van extra 
inkomsten.  

Het emancipatiebeleid moet op alle beleidsterreinen tot uitdrukking komen. Waar het personeelsbeleid aangaat 
vindt de VVD echter wel dat kwaliteit altijd prioriteit moet krijgen boven gewenste diversiteit. De gemeente heeft 
een voorbeeldfunctie bij emancipatie, maar de VVD is geen voorstander van hyperige initiatieven zonder bewezen 
meerwaarde. 

Onze inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat onze gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat 
vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf. Voor 
wie daaraan behoefte heeft moet persoonlijk contact of de schriftelijke weg mogelijk blijven.  
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VEILIGHEID 

Veiligheid is een taak waar de overheid zich niet van moet terugtrekken. De VVD wil op het budget voor 
veiligheid dan ook niet korten en dit het liefst zelfs vergroten. De gemeente moet bij de landelijke overheid 
pleiten voor een uitbreiding van ons aantal wijkagenten.  

Schade door vandalisme aan gemeente-eigendommen moet altijd verhaald worden op de daders als die bekend zijn 
geworden. Met dit gedrag moet je niet wegkomen.  

De gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten meer zichtbaar en aanwezig zijn in de 
kernen (niet alleen langsrijden) en duidelijke prioriteiten meekrijgen. Parkeerboetes uitdelen is onderdeel van het 
werk, maar zeker niet het enige. Daarnaast wil de VVD het cameratoezicht weer invoeren maar dan als mobiel 
cameratoezicht (wat nu wettelijk mogelijk is), waardoor camera’s flexibel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij 
evenementen of plekken waar tijdelijk een verhoogd risico geldt.  

De veiligheid in het havengebied in Medemblik zou verbeterd kunnen worden door toeristen te informeren over de 
telefoonnummers en personen waar zij terecht kunnen als zij overlast ervaren of verdachte omstandigheden 
opmerken.  

Mensen moeten op de hoogte zijn van de veiligheid in hun omgeving. Daarom wil de VVD dat hierin meer openheid 
komt. Bijvoorbeeld door de aantallen en soorten aangiften openbaar te maken, zodat u beter op de hoogte bent 
van actuele ontwikkelingen zoals inbraakgolven of vandalisme.  

Om de preventie te vergroten willen wij dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gestimuleerd, daar waar het 
nog niet is, en bij nieuwbouwprojecten het Politiekeurmerk Veilige Wijken standaard wordt toegepast. Zodoende 
zal er meer aandacht zijn voor veilige inrichting van de omgeving en de woning, maar ook voor de voorzieningen 
(zoals straatverlichting en begroeiing).  

Inwoners ondernemen steeds meer initiatieven om hun eigen wijk of buurt 
veilig te houden. Een voorbeeld hiervan is de Whatsapp-buurtpreventie. De 
gemeente moet deze aanpak ondersteunen. 

Het is bekend dat er een kleine groep zogenaamde veelplegers is die 
veelvuldig terugkomt in de criminele statistieken. Vaak betreft dit 
misdrijven zoals (winkel)diefstal of zakkenrollen. Wij vinden dat de 
gemeente deze veelplegers hard moet aanpakken als zij hiermee een 
relatie heeft, bijvoorbeeld tijdelijk stopzetten van uitkeringen is hierbij een 
geoorloofde sanctie. WerkSaam moet zijn beleid daar ook op richten.  

De brandweer wordt inmiddels regionaal aangestuurd, maar wij maken ons wel zorgen om de lokale vrijwilligers. 
Hun werk en inzet wordt zeer gewaardeerd en daarom is het ook belangrijk dat er genoeg aanwas van jonge (of 
nieuwe) vrijwilligers komt. Hiervoor is een nieuwe inspanning nodig, anders is er straks een tekort aan mensen. 

Ook is het belangrijk dat de gemeente op een constructieve wijze omgaat met de EHBO-verenigingen. Zo moet 
gezorgd worden voor voldoende opleiding voor het bedienen van de diverse AED’s in de gemeente. Het aantal 
daarvan moet worden uitgebreid om de bereikbaarheid en snelheid van inzet te vergroten (vanwege de 6 minuten-
grens). 

In Medemblik worden jaarlijks diverse festiviteiten georganiseerd waar een kleine groep mensen overlast van 
ervaart. Denk hierbij aan Dijkpop, kermis Wervershoof, draverij Medemblik, muziek aan de haven en dergelijke. De 
gemeente heeft hierbij, als het gaat om welzijn en gezondheid, wel een preventieve verantwoordelijkheid. Maar de 
gemeente Medemblik moet bovengenoemde en andere evenementen bevorderen in plaats van betuttelende regels 
op te leggen die zwaarder zijn dan landelijke regelgeving. 
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WERK 

Werk is de beste uitkering. De VVD wil dat de gemeente dat tot hét uitgangspunt maakt van alles wat met 
uitkeringen, bijstand, re-integratie, enz. te maken heeft. Omdat de sociale wetgeving bijna met de dag 
verandert, moeten we werken met basisprincipes. Die basisprincipes van de VVD zijn:  
-Wie kan werken, werkt. 
-Iedereen werkt naar vermogen: wat kunt u wel, in plaats van: wat kunt u niet. 
-Ook als u niet werkt, werkt u mee. Dit betekent dat je een tegenprestatie verricht (zonder dat dit ten koste 
gaat van reguliere banen). 
-Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. 
-De gemeente ondersteunt en treedt met maatregelen op waar nodig. 

Er zal bespaard moeten worden op de uitvoering. Dat kan door te snijden in de (digitale) papierwinkel, onnodige 
regels en procedures te schrappen. Dan blijft er genoeg geld over om het budget te gebruiken waarvoor het 
bedoeld is. Verder ziet de VVD misbruik van uitkeringen als diefstal en daartegen moet keihard worden opgetreden. 

De VVD verwacht van mensen een tegenprestatie als zij een bijstandsuitkering ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 is 
dat wettelijk mogelijk. Bijstand is en blijft een tijdelijk vangnet dat wordt opgebracht door de belastingbetaler. Wij 
vinden het belangrijk dat mensen blijven meedoen in de samenleving, nieuwe contacten opdoen en de kans op 
nieuw werk vergroten. Mensen die langdurig in de bijstand zitten krijgen een sollicitatieplicht en kunnen worden 
verplicht een bepaald aantal uren vrijwilligerswerk te doen. Regionaal maken we afspraken met bedrijven en 
verenigingen om mensen die een afstand hebben naar de arbeidsmarkt een periode vrijwillig in te zetten.  

De VVD staat achter de GR WerkSaam, maar vindt wel dat de gemeenteraden 
grip moeten houden op het beleid en de uitvoering. WerkSaam moet het 
beleid van de gemeente uitvoeren en geen eigen koers varen.  

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. 
Maar: uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Iemand die van een uitkering 
naar een baan gaat zou er financieel merkbaar op vooruit moeten gaan. Een te 
ruimhartig armoedebeleid verhindert dit. Een eigen bedrijf kan ook een manier 
zijn om uit een uitkering te komen, de VVD wil dit stimuleren. En er moet ook 
aandacht zijn voor armoede onder zzp’ers. Ook zij moeten gebruik kunnen 
maken van bestaande minimaregelingen. 

Bij schuldhulpverlening moeten 3 aspecten centraal staan: preventie, zelfredzaamheid en nazorg. Preventie kan 
verbeterd worden door goed contact met de woningbouwcorporaties (signaleren van huurachterstanden), 
voorlichting op scholen en budgetcoaches of schuldhulpmaatjes. Als mensen uit de schuldhulpverlening komen is 
het belangrijk om enige tijd de vinger aan de pols te houden zodat mensen niet opnieuw in de problemen komen. 
Wij willen dit aanbieden op vrijwillige basis, anderzijds: als mensen hier vanaf zien en opnieuw in de problemen 
komen is het logisch dat zij dan verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties van hun keuze.  

De economische ontwikkelingen in de regio vragen om goed geschoold personeel. Helaas blijkt dit in sommige 
sectoren lastig. De Westfriese economie functioneert echter niet geïsoleerd. Sterker nog, veel van onze bedrijven 
hebben afzetmarkten door heel Nederland, of zelfs daarbuiten. Ook zijn veel bedrijven afhankelijk van de toevoer 
van goederen en diensten uit andere regio’s. Daarom willen wij enerzijds inzetten op een goede samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijs en anderzijds investeren in om- en bijscholing van werkzoekenden om hun 
baankansen te vergroten. Onderwijsinstellingen moeten hier passende programma’s voor aanbieden zodat al op 
jonge leeftijd de interesse voor werkgebieden in onze regio wordt aangewakkerd. Omdat de overheid niet over de 
inhoud van het onderwijs gaat, zal door samenwerking met de schoolbesturen deze richting moeten worden 
ingeslagen.  
 
Soms staan mensen tijdelijk aan de kant. De VVD staat voor een goed vangnet, maar benadrukt dat het minstens 
zo belangrijk is om te blijven investeren in de eigen vaardigheden en kennis.  
 
De VVD is voor uitbreiding met een havo- en vwo-bovenbouw op het voortgezet onderwijs in deze gemeente. 
Westfriesland heeft geen aanbod van hoger onderwijs. Hierdoor missen mensen de kansen om hun talenten te 
ontwikkelen en gaan hun heil elders zoeken. Wij vinden dit een gemiste kans, met name kijkend naar de grote 
potentie aan onderwijs en onderzoek gerelateerd aan de agrarische sector. Wij willen daarom inzetten op het 
vergroten van het opleidingsaanbod in onze regio, in het bijzonder voor technici en ambachtelijke vakmensen. 
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OPENBARE WERKEN, MILIEU & DUURZAAMHEID 

Het groenonderhoud in de gemeente is nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Bezuinigingen hebben 
de gemeente gedwongen dit sober uit te voeren. De VVD is echter van mening dat het huidige niveau beter 
moet, het is te ver doorgeschoten. Onze oplossingen zitten niet alleen in het verhogen van het budget, maar 
juist ook in het zoeken naar creatieve oplossingen. Denk aan hulp van burgers en bedrijven in ruil voor een 
tegenprestatie, of het laten adopteren van rotondes door bedrijven.  

De VVD staat terughoudend tegenover (het doorgaan met) eco-bermbeheer. Het aankopen van groene buffers 
voor natuur wijzen wij in principe af.  

Onkruidbestrijding op wegen en trottoirs mag wettelijk niet meer met bestrijdingsmiddelen. De wel toegestane 
methodieken moeten te vaak herhaald worden, zodat het budget snel op raakt en daardoor het onkruid lang blijft 
staan. Bovendien blijkt het beweerde milieuvriendelijke karakter van deze nieuwe technieken omstreden. De VVD 
wil dat de gemeente pogingen onderneemt om een wel toegestane techniek met bestrijdingsmiddelen te 
verkrijgen, zoals dat momenteel al landelijk wordt onderzocht. Voor een betere kwaliteit moet daar dan weer op 
worden overgeschakeld.  

Wij vinden verder dat de gemeente de verkoop van zogeheten ‘overhoeken’ en snippergroen in het openbaar groen 
moet intensiveren.  

Het milieubeleid van de gemeente moet gericht zijn op stimulerende maatregelen om het goede te doen in plaats 
van op beperkende regelgeving. Bij voorschriften in de vergunningen genieten doelvoorschriften de voorkeur boven 
middelvoorschriften.   

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het energieverbruik: het gemeentehuis in Wognum moet 
energieneutraal worden. Met de huidige aanpak is dat nog niet zo. Er moet echter meer gebeuren. In dat kader 
moet de gemeente (qua advies en evt. gezamenlijke inkoop) verenigingen ondersteunen die hun accommodaties 
ook energie-neutraal willen maken. Dat wordt ook verplicht met de wet BENG en daarom wordt dit een 
minimumbasis voor alle bestaande accommodaties. De VVD stelt een deltaplan voor om het energieverbruik terug 
te brengen en het voordeel in te zetten voor meer investeringen voor energieverbruik. 

Kantoren die verhuurd worden mogen vanaf 2023 niet meer een energielabel hebben slechter dan C. In de komende 
periode zal de gemeente dit moeten inventariseren en zonodig actie ondernemen: wat de VVD betreft moeten 
bijvoorbeeld bedrijven gestimuleerd worden om te groeien naar label A. Kansarme ruimtes die niet meer rendabel 
kunnen worden aangepast kunnen dan bijvoorbeeld verdwijnen of een nieuwe functie krijgen, eventueel door 
verkoop aan een partij die wel wil/kan investeren.  

0 op de meter moet het uitgangspunt zijn bij alle gemeentelijke accommodaties. Daarnaast zal de gasmeter binnen 
afzienbare tijd verdwijnen, onze gemeente moet daar een voortrekkersrol in nemen. Niet alleen bij woningen, ook 
bij bedrijfsgebouwen. Samenwerking met de corporaties, huurders en bedrijven om deze enorme transitie vorm te 
geven is daarvoor een eerste vereiste en daarop moet fors worden ingezet. (Verder zie onder Bouwen).  

De VVD is tegen meer / hogere windmolens in deze gemeente. Zonne-energie, biomassa, aardwarmte en dergelijke 
innovatieve technieken steunen wij. Voor wat gemeentegrond betreft willen wij geen zonnepanelen op agrarische 
grond en/of bouwgrond. Zonnepanelen willen wij bij voorkeur op daken. 
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MOBILITEIT & VERKEER 

Om prettig te wonen in de gemeente is bereikbaarheid van levensbelang. De VVD wil dat inwoners snel bij 
hun werk en weer thuis kunnen komen, zowel binnen als buiten de gemeente. 

Onze grootste focus gaat uit naar bereikbaarheid voor auto’s, omdat de meeste mensen immers met een auto naar 
het werk gaan en ook de transportsector hierbij gebaat is. De VVD blijft voorstander van het doortrekken van de 
Markerwaardweg naar de Wieringermeer.  

Bij auto’s hoort ook parkeerbeleid. De VVD vindt dat er ruime parkeermogelijkheden moeten zijn. Daarom zou de 
parkeernorm bij bouwplannen twee auto’s per huishouden moeten zijn, dat is hoger dan de landelijke norm. Bij 
winkelcentra is voldoende parkeermogelijkheid ook noodzakelijk, maar betaald parkeren is voor ons 
onbespreekbaar. 

De VVD wil een herziening van het parkeerfonds: nu is het mogelijk dat er bij bouwplannen betaald moet worden 
voor aanleg van parkeerplekken in het openbaar gebied ( € 3.500 per stuk) voor parkeerplaatsen die in 
werkelijkheid nooit worden aangelegd.  

Wij willen meer aandacht voor parkeerplaatsen voor gehandicapten 
op een aanvaardbare afstand (< 100 meter) van winkelcentrum of 
andere voorzieningen. 

Daarnaast denken wij aan de uitbreiding van het sociaal vervoer 
(voor ouderen en gehandicapten) tussen de kernen als er geen 
openbaar vervoer is, zodat de voorzieningen (bijvoorbeeld 
zwembad of consultatiebureau) gelegen in andere kernen 
bereikbaar zijn voor alle inwoners. Een vrijwillige autodienst (met 
een chauffeur bijvoorbeeld in het kader van tegenprestatie) is een 
oplossing. Wij zijn voorstander van het onderzoeken van 
mogelijkheden naar vraaggestuurd openbaar vervoer. 

Verkeersveiligheid moet gestimuleerd worden, maar een goede doorstroming (ook voor landbouwverkeer) blijft 
wel van belang. De VVD wil dat er daarom terughoudend wordt omgegaan met het zogenaamde Duurzaam Veilig 
(een beleid waarbij veel drempels en wegversmallingen worden aangebracht). Dit is ook veiliger met het oog op het 
agrarisch verkeer dat hiervan soms veel last ondervindt. Wij geloven meer in de werking van preventieve 
maatregelen als elektronische snelheidsborden (matrixborden), dankzij de VVD eerder uitgebreid in de gemeente. 
Wij willen dat de borden op meerdere plekken, volgens een onregelmatig patroon, worden ingezet.  

Gevaarlijke punten moeten worden geïnventariseerd en (evt. in samenwerking met andere instanties) worden 
aangepakt. Een situatie als die bij de Gedeputeerde Laanweg in Andijk dient door de wegbeheerder (in dit geval het 
waterschap) met grote spoed te worden aangepakt en daar moet de gemeente zich sterk voor maken.  

Bij elke herinrichting van een straat of weg worden wat de VVD betreft eerst de omwonenden en het betrokken 
bedrijfsleven geraadpleegd. In overleg met bewoners moeten klinkers kunnen worden vervangen door asfalt.  

In de komende jaren zullen fietspaden moeten worden aangepast aan het veranderende langzaam verkeer: niet 
meer allemaal uniforme verkeersdeelnemers met ongeveer dezelfde snelheid maar daartussendoor ook snellere 
fietsen (e-bike, speed pedelec). Dit komt de veiligheid niet ten goede. We moeten hierop anticiperen.  
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FINANCIËN, BELASTING, BEDRIJFSVOERING, PERSONEEL & BESPARINGEN 

Uitgangspunt van financiën is dat alleen geld wordt uitgegeven dat binnenkomt. Als de rijksoverheid taken 
decentraliseert is het beschikbare budget leidend ook voor de aanloopkosten. Tekorten op de begroting 
moet de gemeente allereerst dekken door te kijken naar wat er in de eigen organisatie kan veranderen. 
 
Wij willen de lasten niet verschuiven naar bedrijven en burgers. De afgelopen jaren hebben we als VVD daarom 
continu initiatieven ondernomen om de belastingen niet meer te laten stijgen. Op een correctie voor inflatie na is 
dit gelukt. Sommige belastingen willen we zelfs verlagen, maar daar is tot op heden nog altijd onvoldoende steun 
voor geweest in de raad.  
 
Wij blijven evengoed strijden voor het gelijkblijven van de ozb. Wij willen een daling van de tarieven van 
rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges naar het niveau van de netto kostprijs. Een besparing op de rioolkosten 
kan worden gevonden door het Gemeentelijk RioleringsPlan periodiek bij te stellen en elke vier jaar aan te 
besteden. Op basis van aanbesteding en de forecast worden vervolgens de tarieven bepaald.  
 
Bij de rioolheffing willen we het tarief voor woningen en niet-woningen gelijktrekken. Het huidige systeem is 
oneerlijk. Bedrijven, scholen, dorpshuizen, sporthallen, enz. zijn na de fusie door de verandering van de 
heffingswijze onevenredig veel gaan betalen.  

De VVD wil de hondenbelasting afschaffen, maar dit mag niet gecompenseerd worden door een verhoging van de 
OZB, het moet een werkelijke lastenverlaging betekenen. Als de belasting niet wordt afgeschaft moet in ieder geval 
de netto-opbrengst worden aangewend voor het inrichten van hondenuitlaatplaatsen en het opruimen van 
vervuiling.  

Het werk in het gemeentehuis is al behoorlijk gereorganiseerd maar kan nog efficiënter worden uitgevoerd, dat is 
immers het fusiedoel. De VVD wil de volgende normen daarbij stellen: 1) het nominale personeelsbudget (incl. 
inhuur derden en GR’s) zal jaarlijks met 1% worden verlaagd; 2) prijscompensatie in budgetten vindt alleen plaats 
als het Rijk die ook in het Gemeentefonds toepast. Periodiek moet worden gekeken of de organisatie nog adequaat 
aansluit op de ambities . Met een flexibele schil kan hier goed op worden ingespeeld.  

De reiskosten woon-werkverkeer voor het gemeentepersoneel moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd, 
aangezien dit geen cao-verplichting is.  

De VVD wil dat de gemeente de tarieven voor alle diensten doorberekent tegen kostprijs (geen opslagen, alleen de 
werkelijke kosten).  

HAVENS 

De gemeentelijke havens in kern Medemblik zijn in een aparte rechtspersoon opgenomen, een goede stap. De 
gemeente is hierin nog steeds partij. De volgende stap is volledig privatiseren. Te denken valt aan aandelen te 
verkopen aan de inwoners van Medemblik (met een korting voor aandeelhouders op het ligplaatstarief).  
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GRONDBEDRIJF 

De gemeente verkoopt grond die zij in bezit heeft en de opbrengsten worden besteed: dat is het nu zo’n beetje. Er is 
geen beleid over wàt we wáár gaan bouwen, wat we als verkopende partij wel kunnen voeren. In alle kernen is een 
actief beleid noodzakelijk, woningen voor de steeds meer vergrijzende bevolking is een van de belangrijkste 
doelstellingen. Dit brengt ook doorstroming op gang. Elke kern heeft nieuwbouw nodig en de gemeente zal per 
kern moeten onderzoeken (en door de raad laten vaststellen) wat waar en wanneer gebouwd wordt op ons 
grondbezit. Het alleen aan de markt overlaten zorgt voor een onevenwichtige opbouw van kernen. 

 

BEDRIJVIGHEID & INNOVATIE 

De gemeente moet niet bang zijn voor nieuwe ontwikkelingen: als bedrijven willen ontwikkelen moeten we 
kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet. Ook moeten we niet vóór de ondernemer proberen te denken 
maar juist méédenken, dan komen de beste ideeën bovendrijven. Daarbij geldt “ja, of ja mits”, in plaats van 
“nee tenzij”. Het belang van werkgelegenheid en een gezonde economische activiteit staat voor de VVD in 
principe voorop. Vervolgens moet de gemeente de uitvoering faciliteren door het eigen regelbestand verder 
te dereguleren en procedures te versimpelen.  

Het aantal full- en parttime arbeidsplaatsen binnen het gebied van onze gemeente moet gericht zijn op een beter 
evenwicht in de woon-/werkbalans. De VVD vindt daarom dat de groei gestimuleerd moet worden, om 
bevolkingskrimp te voorkomen.  

De gemeente heeft een paar economische pijlers. Met name de agrarische sector is erg sterk. In de toekomst zullen 
daarin steeds meer hooggeschoolde werknemers nodig zijn, heel sterk in de zaadsector maar ook in de bollenteelt 
en de export. Daarnaast is de toeristische sector belangrijk. Andere bedrijfstakken moeten echter ook alle aandacht 
krijgen (zie de vestiging van high-tech-bedrijven in de Wieringermeer). Daarom moeten we de kans pakken als we 
andersoortige bedrijven hier naartoe kunnen krijgen. De relatie met het Ontwikkelingsbedrijf NHN moet hier meer 
op worden gericht.  

Regionale bedrijvigheid moet in principe op regionale bedrijventerreinen langs de A7 komen. Mocht dit voor de 
werkgelegenheid belangrijk zijn, dan is de VVD echter bereid om nieuwe ruimte te maken, bijvoorbeeld langs de 
Westfrisiaweg. Voorop staat, ook voor lokale bedrijvigheid, echter de revitalisering van bestaande 
bedrijventerreinen, waaraan de gemeente wel actief moet meewerken. Wij ondersteunen initiatieven van een 
betere ontsluiting bedrijventerrein Overspoor. Ook het parkmanagement is een goede ontwikkeling, waarbij het 
niet meer dan logisch is dat de gemeente zelf ook participeert in plaats van de bal louter bij ondernemers legt. 

De kleine ondernemers (MKB, detailhandel en ook zzp’ers) hebben, net als grote bedrijven, baat bij een gemeente 
die meedenkt. Het afsluiten van een straat of veranderende verkeerssituaties kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen 
hebben voor omzetontwikkeling en/of bedrijfsvoering. Klein voorbeeld: vergunningen voor terrassen, uitstallingen, 
e.d. moeten voor lange termijn (5 jaar) worden vergeven, niet elk jaar opnieuw hoeven aanvragen. Op termijn 
willen we af van het systeem van vergunningen voor dit soort dingen en gaan werken met duidelijke algemene 
regels. De VVD wil dat er nagedacht wordt over de mogelijkheden om winkelen bij kleine ondernemers in de 
gemeente aantrekkelijker te maken. De invoer van een precarioheffing op terrassen en reclame-uitingen is 
onbespreekbaar. 

De gemeente Medemblik zal een actievere rol moeten spelen in het aanbod en de realisatie van bedrijfsgebouwen 
en woningen. Voor bedrijfsgebouwen zou er één aanspreekpunt moeten zijn voor de hele gemeente. Dat regelt alle 
noodzakelijke vergunningen en ander papierwerk. Bedrijven zouden zich op die manier welkom moeten voelen in de 
gemeente. Ondernemers met een voorbeeldfunctie zouden hierbij wellicht kunnen optreden als ambassadeur.  

Een grote stimulans voor de economie zou het investeren in de breedbandinfrastructuur zijn. De gemeente kan in 
deze concurrentiestrijd geen partij zijn. Maar de gemeente kan wel stimuleren of initiëren dat het bestaande 
netwerk wordt uitgebreid. In het buitengebied van de gemeente heeft men nog geen breedband. Het 
breedbandbeleid zal daarom ook focus moeten hebben op die gebieden. De VVD wil de aanleg van glasvezel in de 
hele gemeente bevorderen zoals dat ook in gemeenten zoals Koggenland wordt gedaan. Maar ook andere 
bereikbaarheidsproblemen verdienen verbetering, zoals het digitaal telefoonverkeer (bijvoorbeeld in Andijk speelt 
dit). Hierin heeft de gemeente een duidelijke rol. 
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 De VVD steunt de gedachte dat een krachtige centrummanager in de stad Medemblik van groot belang is. Deze 
wens van de centrumgroep steunen wij. Parkeerbeleid, ontwikkeling Nieuwstraat/Dam en de leefbaarheid in het 
centrum in het algemeen zijn daarin de grootste prioriteiten.  

De VVD is voor een duidelijke handhaving op paracommerciële activiteiten van niet-bedrijfsmatige horeca om 
oneigenlijke concurrentie tegenover de normale horeca tegen te gaan. De regels zijn er, maar ze moeten ook 
gehandhaafd worden.                           

BOUWEN 

Nu economie en woningmarkt aantrekken blijkt er een tekort aan plancapaciteit op diverse plaatsen in ons 
land om aan de vraag te voldoen. Daar moeten we op inspelen. De VVD wil van de gemeente en de regio een 
hoogwaardig woon- en werkgebied maken. Wij moeten (als regio) de kansen pakken die ontstaan rondom de 
groei van Amsterdam. De hoofdstad blijft de komende decennia groeien1 maar kan niet genoeg bouwen 
binnen de eigen grenzen. Wonen in Amsterdam is voor velen onbetaalbaar geworden. De druk vanuit de 
hoofdstad (evt. indirect via de duinrand) neemt hierdoor toe. Hier kan Westfriesland (en Medemblik) in 
beeld komen.  

De vraag naar woningen in onze regio neemt dan toe. Wij moeten dat 
proces dus op gang helpen. Een deel van die vraag moeten we opvangen, 
met als gevolg dat de neerwaartse of stagnerende trend in ons regionale 
bevolkingsverloop wordt gekeerd. Het is niet de bedoeling een tweede 
overloop à la jaren 70 te krijgen, maar wel ruimte te bieden aan een deel van 
die vraag. Het zou nogal wat problemen die met een stagnerende of 
wegtrekkende bevolking te maken hebben, oplossen. Jonge gezinnen met 
kinderen vormen, met een blik op de toekomst, hierbij een belangrijke 
doelgroep.  

Goede voorzieningen dragen bij aan een hoogwaardig woon- en werkgebied. Dit voorzieningenniveau staat onder 
druk: scholen sluiten, dorpshuizen hebben het moeilijk. Maar juist het actief bewerkstelligen van bevolkingsgroei 
biedt hiervoor de oplossing. Het versterken van de werkgelegenheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde willen 
we geen complete pendelregio worden, daarom moet de economische positie van de gemeente en de regio beter 
worden benut en verder worden uitgebouwd. Het begin is er, maar het moet sterker.  

Om dit op gang te helpen (want het gaat waarschijnlijk niet vanzelf, het beleid is nu nog anders gericht) zullen we 
eerst onze lobbykracht bij de provincie en Den Haag moeten versterken. Het nieuwe gemeentebestuur zal zich hier, 
met alle (regionale) partners, gezamenlijk voor moeten inzetten. In de nieuwe Regionale Woonvisie 2017 is de 
richting al voorzichtig ingeslagen, het is nu zaak voortvarend te werken aan het vervolg. 

Ook langs andere weg kunnen we vestiging stimuleren: namelijk door de bouw van meer ouderenwoningen! 
Immers, door een groter aanbod daarvan zullen ouderen in de gemeente daar naartoe verhuizen en hun huidige 
woning, koop of huur, achterlaten. Die komen dan weer beschikbaar voor wachtende huidige maar ook voor 
nieuwe inwoners, o.a. jonge gezinnen (doorstromingseffect).  

Om grip te houden op de snel veranderende ontwikkelingen en steeds actueel hierop te kunnen inspelen, vindt de 
VVD het noodzakelijk om elke vijf jaar een woningbehoefteonderzoek te doen. Om de ambitie richting het 
terugdringen / stabiliseren van krimp effectief te maken is hierbij van groot belang dat de vervangingsbehoefte 
binnen de regio in beeld wordt gebracht en blijvend wordt gemonitord.  

Al deze ambities zijn een kwestie van langere adem. Maar op de korte termijn moet al actie worden ondernomen. 
Enige jaren geleden is de VVD Medemblik gekomen met het zgn. Deltaplan Woningbouw. Dit heeft tot doel om die 
gronden (in en nabij de kernen) die in bezit van de gemeente zijn, versneld als bouwgrond uit te geven. In de eerste 
fase is dit gericht op starters op de koopwoningmarkt. De koper betaalt in deze constructie alleen de bouw- en 
bijkomende kosten van de woning en krijgt de grond voor 10 jaar in gebruik via een huur- of. erfpachtconstructie. 
Na 10 jaar kan de koper de grond in erfpacht houden of alsnog kopen. Met het Deltaplan wordt zowel 
werkgelegenheid gecreëerd voor bouwers, als de mogelijkheid geboden aan starters om betaalbaar in onze 
gemeente te (blijven) wonen. Hiermee leveren we tegelijk een bijdrage aan de inhaalslag die nodig is om het 
woningaantal in ons land te vergroten, dat tijdens de crisis is ingezakt. Maar ook is deze bouw bedoeld voor 

																																																																				
1 Bron: het Companen-rapport. 
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vestigers uit bijvoorbeeld de Metropool-regio, zie boven. Dit alles komt de groei, het draagvlak voor voorzieningen 
en daarmee de leefbaarheid, en de werkgelegenheid/bouwnijverheid ten goede. Wij willen dat de gemeente gaat 
werken volgens deze strategie.  

Landelijk verschuift de trend, maar Westfriesland is nog steeds een koopregio (68% van de woningen is een 
koopwoning, landelijk gemiddelde is 55%). Het woningaanbod moet (blijven) aansluiten op de woonvoorkeuren 
van onze (potentiële) inwoners. Wij willen meer bouwgronden voor koopwoningen, specifiek in de categorie koop 
tot en met € 250.000,- en middelhoge huur tussen € 700 - € 1.000,-. Per kern moet in kaart worden gebracht wat 
de vraag is. De middelhoge huurcategorie mag tegenwoordig als aparte categorie in het bestemmingsplan worden 
opgenomen, zo kan de gemeente actief sturen. Als de markt het niet oppakt, mogen wettelijk ook 
woningcorporaties hierin investeren. Hiermee willen we tegemoet komen aan de bestaande woningbehoefte in 
Westfriesland maar ook aan de belangstelling van elders, zie boven, ook een manier om vestiging te stimuleren. 
Met de Crisis- en herstelwet in de hand kunnen we hierin sneller resultaten boeken.  
 
Het aantal ouderen in de gemeente gaat fors toenemen, deze trend is onafwendbaar. De gemeente moet daarom 
het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen en nieuwe woonvormen voor ouderen krachtig stimuleren, 
vooral in kernen met basisvoorzieningen. Bijvoorbeeld ook meergeneratiewonen en groepswonen. Daarbij wordt 
ook rekening gehouden met het toenemend voorkomen van dementerende mensen. 

De VVD vindt dat vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij de toewijzing van woningen 
niet vóór moeten gaan op starters. Deze positieve discriminatie roept weerstand op en is tegenover jonge mensen 
uit Westfriesland die al jaren op een woning wachten niet uit te leggen. Ook leidt de verplichte voorrang, omwille 
van haast en druk, ertoe dat niet altijd de meest geschikte woning wordt toegewezen. Wij willen de regionale 
huisvestingsverordening daarom op dit punt wijzigen. 

Om de bouw in zijn algemeenheid te stimuleren en de regeldruk te verminderen, is de VVD voorstander van het 
afschaffen van het welstandstoezicht op bouwplannen (behalve waar dit wettelijk verplicht is zoals bij beschermd 
dorpsgezicht). Een beeldkwaliteitsplan is eerlijker dan de beoordeling door een commissie. Ook vinden wij het niet 
juist om eigen aanvullende regels rond ruimtelijke ordening en bouwen toe te voegen waar het met de landelijke 
regelgeving ook al voldoende kan. Daarom zullen wij initiatieven voor zulke lokale eisen zeer kritisch tegen het licht 
houden.  

De VVD is, in tegenstelling tot de provincie, van mening dat er ook buiten bestaand bebouwd gebied in bepaalde 
gevallen bebouwing moet kunnen worden toegestaan. Het is ook landelijk niet mogelijk om de woningbouwopgave 
volledig binnenstedelijk te realiseren (bron: Centraal Planbureau voor de Leefomgeving). De huidige situatie is veel 
te beperkend zodat goede plannen stranden of jaren duren. De gemeente zou haar invloed moeten aanwenden bij 
de provincie bijvoorbeeld om de provinciale structuurvisie hierop te wijzigen.  

Dat betekent uiteraard niet dat wij óveral maar willen laten bouwen! Nieuwe woningbouwplannen willen wij 
situeren:  
1.in bestaand bebouwd gebied (inbreiden)  

2. en vervolgens (uitbreiden) in aansluiting op bestaande woonwijken (of als Ruimte voor Ruimte-project bij 
verdwijnende agrarische bebouwing). 

3. in de linten dient de aansluiting zoveel mogelijk bij bestaande lintbebouwing gezocht te worden.  

De VVD wil het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren, daarbij worden woningbouwlocaties op 
initiatief van kopers door hen zelf (samen) ontwikkeld met de gemeente op de achtergrond. De mogelijkheden 
daartoe worden bij elk project bekeken.  

De VVD wil dat bij bouwplannen nu al rekening wordt gehouden met de gasloze woning. Thans moet een te 
bouwen woning nog steeds worden aangesloten, waardoor straks jarenlang ongebruikte gasleidingen in de bodem 
liggen. Het is echter mogelijk om alvast geen gasleidingen meer te leggen en daarvoor een ontheffing van het 
Bouwbesluit te vragen aan de rijksoverheid (dit kan alleen bij kleine projecten van 5 – 25 woningen, maar dit is al 
een goed begin). Verder kunnen in het straks op te stellen Omgevingsplan aanvullende duurzaamheidseisen 
worden gesteld, bijvoorbeeld beoordelingsregels opnemen die ervoor zorgen dat een afwijkactiviteit altijd kan 
worden toegestaan.  
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Bij de uitvoering van de hele energietransitie moet de gemeente ondersteuning en expertise van de 
netwerkbeheerder vragen: iedere keuze is immers van invloed op het gehele energiesysteem. Door gebiedsgericht 
te programmeren kunnen investeringen in vastgoed, openbare ruimte en energienetwerken elkaar versterken.  

Het instellen van een energieloket bij onze gemeente, waar men terecht kan met alle vragen hieromtrent, wil de 
VVD bevorderen.  

Om voldoende grond voor eventuele toekomstige woningbouw beschikbaar te houden is de VVD terughoudend 
met het toestaan van ontwikkelingen op gemeentegrond die woningbouw in de weg kunnen zitten, zoals 
zonneweiden. De exploitatietermijn van zonneweiden is daarvoor veel te lang. Wij steunen gebruik van zonne-
energie, maar kijken dan allereerst naar zonnepanelen op daken en andere situeringen in plaats van gemeentelijke 
grond. (Bij zonneweiden op particuliere grond is het een andere zaak, hier is de gemeente vergunningverlener i.p.v. 
eigenaar en is onze positie anders). 

De VVD vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor situaties waarin kinderen een woning voor hun 
ouders willen realiseren op hetzelfde perceel. Daarnaast moeten regels voor mantelzorgwoningen verruimd 
worden, en moet op een eenvoudige manier ruimte zijn voor de realisatie van kleinschalige zorgboerderijen voor 
ouderen. Prima initiatieven zoals De Tulp in Andijk moeten niet door betuttelende regelgeving in de weg worden 
gezeten.  

De VVD wil de komende tijd gebruiken om de semipermanente huisvesting van arbeidsmigranten en 
vergunninghouders af te bouwen. Alle mensen die hier rechtmatig verblijven hebben recht op een permanente 
woning. We moeten stoppen met clusteren van doelgroepen. Seizoensarbeiders (mensen van buiten ons land die 
alleen gedurende het seizoen hier bij een bedrijf werken) mogen wel bij het bedrijf worden gehuisvest in 
semipermanente huisvesting die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.  

Wij willen een verdergaande discussie over het permanent bewonen van recreatie-woningen. De huidige situatie is 
onbevredigend, zeker waar dit al heel lang ongemoeid is gelaten. Daar waar sprake is van een volwaardige woning 
(conform Bouwbesluit ) kan het complex een aanvraag indienen voor het toestaan van het permanent bewonen 
van deze woningen. 

De Omgevingsvisie vervangt in de toekomst alle bestaande structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies. Het 
wordt geen optelsom van stukken maar één integrale visie voor de fysieke leefomgeving met beleidskeuzes op 
hoofdlijnen. Dit gebeurt ook provinciaal en landelijk, doel is meer ruimte voor lokaal initiatief en minder regels. De 
VVD wil dat onze gemeente de omgevingsvisie vaststelt zoals die bedoeld is: lokaal wat kan en centraal wat moet. 
De visie moet uitgaan van het ‘ja, mits’-principe en niet van het ‘nee, tenzij’-principe. De Omgevingsvisie moet 
ruimte bieden, geen beperkingen opleggen.  

 

AGRARISCHE SECTOR 

De land- en tuinbouw verandert snel, het ruimtelijk beleid voor het buitengebied moet ruimte bieden om 
hier flexibel naar te kunnen handelen. In ieder geval moet de verruiming van het provinciale beleid t.a.v. 
grotere agrarische bouwpercelen voor grootschalige vormen van landbouw in het gemeentelijke beleid tot 
zijn recht komen.  

Het provinciale beleidskader ‘Ruimte voor Ruimte’ moet door de gemeente worden gestimuleerd: gezien het 
toenemende aantal agrarische bedrijven dat stopt en daardoor vrijkomende agrarische bebouwing, zal deze 
regeling vaker kunnen worden gebruikt, ten dienste van woningbouw, dat moeten we dan ook doen!  

De gemeente moet economisch duurzame bedrijfsvoering en –ontwikkeling aanmoedigen en ruimte geven voor 
neventakken en teeltondersteunende voorzieningen (incl. nieuwe vormen van agrarische bedrijfsgebouwen). De 
VVD ziet in het kader van het behoud van het landschappelijke karakter in het algemeen meer in vollegrondsteelt 
en bollenteelt dan in kassenteelt. In gebieden als het Grootslag ligt dat anders.  

Voor het huisvesten van seizoensarbeiders zijn de volgende huisvestingsopties (alle binnen het agrarisch 
bouwperceel) relevant: inpandig binnen bestaande bedrijfsgebouwen, nieuwbouw en units. Ook is huisvesting in 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen een goede mogelijkheid.  
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De realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) geschiedt uitsluitend op basis van vrijwilligheid. De 
begrenzing van de EHS heeft geen consequentie voor de bestemming van de gronden. Pas nádat de begrensde 
gronden voor de natuurfunctie zijn aangekocht zijn wij bereid de agrarische bestemming te wijzigen in een 
natuurbestemming.  
 
Gemeentelijk beleid moet bevorderen dat een LandbouwEffectRapportage (LED) wordt opgesteld voor 
functiewijzigingen in het landelijk gebied die MER-plichtig zijn of een afname van het agrarisch productieareaal tot 
gevolg hebben (van minimaal 100 ha.).  
 
De overlast van ganzen blijft voor ons een doorn in het oog. In samenwerking met andere overheden en 
natuurbeheerders moet die actief worden teruggedrongen. Agrariërs, maar ook recreanten, hebben hier baat bij. 
De VVD schroomt niet om te kiezen voor reductie van de ganzenpopulatie door jacht of eierenkloppen. De 
contacten met de provincie hierover moeten in deze richting worden geïntensiveerd omdat de maatregelen daar 
vandaan moeten komen en er nu te weinig wordt toegestaan.  
 
Agrariërs moeten noodzakelijke werkzaamheden ’s nachts kunnen uitoefenen, aan hen worden al veel milieu-eisen 
gesteld die een realistische bedrijfsvoering in de weg zitten. Nieuwe stankgevoelige objecten in het agrarisch gebied 
die gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van andere bedrijven, moeten worden uitgesloten. 
Binnen de wettelijke regelgeving wordt voor het vaststellen van geluidswaarden specifiek rekening gehouden met 
agrarische activiteiten (zowel ’s nachts als overdag).  

Er mag geen sprake zijn van afwenteling van waterberging vanuit andere (bestemmings) plannen naar het landelijk 
gebied. Het principe om waterberging binnenplans op te lossen moet het uitgangspunt zijn. Voor het oplossen van 
het watervraagstuk moet in eerste instantie gekeken worden naar mogelijke combinaties met andere functies 
(natuur, recreatie) vóórdat sprake is van berging in het agrarisch gebied. Sloten waarvan de gemeente eigenaar is, 
c.q. onderhoudsplichtig is, zullen jaarlijks worden geschoond om een efficiënte waterafvoer te garanderen en om 
wateroverlast te voorkomen. 

Bij de voorbereiding van nieuwe projecten op het gebied van onder meer 
woningbouw, infrastructuur, etc. moet er aandacht zijn voor de 
doorstroming van het landbouwverkeer. Het verdient aanbeveling om de 
belangrijkste wegen die van belang zijn voor de doorstroming van het 
landbouwverkeer (planologisch) te beschermen. Ook bij de inrichting van de 
weg (Duurzaam Veilig) moet met het landbouwverkeer rekening worden 
gehouden. Ook het bermbeheer verdient aandacht. De gemeente moet de 
optie met agrariërs bespreken om bermbeheer aan hen uit te besteden 
tegen een vergoeding.  
 
De VVD wil een betere balans tussen de wens van agrariërs om duurzamer 
te produceren en de voorschriften voor het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen, dit staat momenteel niet in een realistische 
verhouding tot elkaar. Daarom: ter voorkoming van overlast van 
overwaaiende onkruidzaden naar aangrenzende landerijen en in verband 
met de verkeersveiligheid zullen bermen tijdig, zonodig pleksgewijs, worden 
gemaaid. De onkruidbepalingen in de APV moeten actief worden gebruikt.  
 
De VVD wil de geurverordening veehouderij flexibiliseren.  
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RECREATIE & TOERISME 

Om toerisme een boost te geven dient de gemeente zo min mogelijk regels te stellen voor toeristische 
activiteiten. De recreatieve potentie kan verder worden uitgebreid op het gebied van watersport, 
oeverrecreatie en dag- en verblijfsrecreatie. Dat kan door bereikbaarheid te verbeteren, maar vooral ook in 
sommige kernen de overnachtingsmogelijkheid te vergroten, zoals een hotelvoorziening. Zulke initiatieven 
moet de gemeente positief waarderen en faciliteren.  
 
Om de focus in de toekomst mogelijk meer te kunnen verleggen van dagtoeristen naar toeristen voor een langer 
verblijf, staat de VVD positief tegenover het vergroten van de accommodatiemogelijkheden voor toeristen. We 
kijken hiervoor naast hotelaccommodatie ook naar campings en bed and breakfasts. 
Daarnaast wil de VVD de komst van openbare toiletten en kleine horeca stimuleren.  

Seizoensverlengende voorzieningen worden ook aangemoedigd, zoals de nieuwbouw van het zwembad in 
Wervershoof. De watersport kan niet het enige zijn waar de gemeente zich op profileert, maar het is wel belangrijk 
dat het huidige voorzieningenniveau in stand blijft. De havens zijn immers een trekker van formaat. Alert zijn op de 
concurrentiepositie ten opzichte van andere havens is daarvoor echter essentieel. Bij het realiseren van ambities 
moet de gemeente de meest kansrijke weg kiezen: ondersteun initiatief van onderaf, maar ga niet zelf het wiel 
uitvinden.     

Westfriesland en ook onze gemeente heeft cultureel veel te bieden aan onze inwoners en toeristen. Wij willen deze 
potentie benutten door regionaal samen te werken en Westfriesland als één regio te promoten naar toeristen. Wij 
focussen deze promotie primair op dagtoeristen uit het Noord-Hollandse kustgebied en Amsterdam. Daarnaast 
zetten wij in op een specifieke groep langverblijvers: mensen die verblijven in een camper of reizen met een 
cruiseschip. Onze gemeente moet daarvoor goed ingericht zijn. 
 
Tot nu toe wordt er jaarlijks bepaald welk budget er wordt toegekend aan de bevordering van toerisme. Dit zorgt 
voor een instabiele visie voor een korte periode. De VVD vindt dat de gemeente zich voor een langere termijn 
verbinden moet. Bijvoorbeeld een plan voor 5 tot 10 jaar en een budget op basis van de geïnde toeristenbelasting. 
Daarmee kunnen onder meer de investeringssubsidies voor de gemeentelijke musea (mede) worden gefinancierd.  

De informatievoorziening in andere gebieden over de toeristische mogelijkheden in Westfriesland moet beter 
aansluiten bij de behoefte van dagtoeristen. Wij willen daarin investeren, zodat toeristen ons weten te vinden. Het 
samenwerkingsverband Holland boven Amsterdam is hierin belangrijk.  
 
De VVD wil een uitbreiding van de bestaande recreatieve vaarroutes. De waterbergingsverplichting (bij 
bouwactiviteiten en oppervlakteverharding) moet, waar mogelijk, worden aangewend om bevaarbare sloten te 
creëren die worden aangesloten op bestaande vaarroutes. De gedachte om bevaarbaar water in het centrum van 
een kern te brengen moet serieus overwogen worden, het geheel aan waterwegen dat daardoor ontstaat zou een 
geweldige uitstraling krijgen. 
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ZORG & WELZIJN 

Zorg moet allereerst in eigen omgeving gezocht worden, bij familie, vrienden en buren. Ten eerste omdat de 
hulp en betrokkenheid vanuit de naaste omgeving liefdevoller, warmer en beter is. Ten tweede omdat de 
overheid het niet allemaal meer kan betalen (vergrijzing, steeds meer zorgbehoevenden en steeds minder 
mensen die het moeten opbrengen). Door te stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen, kan dit het beste gerealiseerd worden. Omdat wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, dient er daarom (per kern) een woon- en zorgvisie te zijn. De VVD vindt dat het budget moet worden 
besteed aan een vangnet voor als het echt niet meer zelf lukt. Want niemand mag in de kou blijven staan. 

De VVD bepleit een blijvende aandacht voor het “keukentafelgesprek” bij zorgvragen, hier moet de nodige tijd en 
aandacht aan besteed worden om een goed beeld te krijgen van de situatie en wat ervoor nodig is om deze te 
verbeteren. De zorgbehoevende heeft recht op onafhankelijke bijstand bij het keukentafelgesprek. De mantelzorger 
moet ook altijd bij dat gesprek zijn. De gemeente moet investeren in preventieve maatregelen en moet daartoe 
samen met zorgverzekeraars of –aanbieders samenwerken.  

De VVD wil geen betuttelend beleid, wij willen dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen bestaan voeren: 
behoud van waardigheid is essentieel. Daarnaast willen wij dat er een actief vrijwilligersbeleid wordt gevoerd. 
Initiatieven die ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander zorgen, via vrijwilligerswerk of mantelzorg, 
worden gefaciliteerd en gestimuleerd.  

De gemeente heeft met haar nieuwe beleid op het gebied van welzijn (beter bekend als de ‘herijking welzijnsbeleid’) 
wat de VVD betreft de juiste koers ingezet. Datzelfde geldt voor de opzet van het Welzijnsplein en de sociale 
wijkteams. Wel willen wij dat de gemeente hieraan veel meer bekendheid geeft: wat te doen bij een zorgvraag, wie 
gaat erover, waar?  

Langdurig werklozen kunnen in het kader van werkervaring opdoen ingezet worden bij de ondersteuning van 
ouderenbeleid.  

Bij ontwikkeling en uitvoering van ouderenbeleid wordt altijd advies ingewonnen van de Stichting Samenwerkende 
Ouderen Medemblik.  

Om samen met onze ouderen te werken is een goede communicatie nodig. Dat betekent dat er rekening mee moet 
worden gehouden dat sommige mensen niet goed kunnen lezen omdat zij niet of slecht zien, analfabeet of 
laaggeletterd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van video's of pictogrammen. Het moet natuurlijk zo zijn dat 
de informatie alle burgers bereikt. Daarnaast moet deze informatie niet alleen leesbaar, maar ook begrijpelijk zijn.  

Eenzaamheid kan leiden tot psychische problemen zoals angst en depressieklachten. Ook kunnen fysieke klachten 
toenemen. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en betalingsachterstanden. Voor het welzijn van 
ouderen is het noodzakelijk hen uit het isolement te halen. Wij willen dan ook inzetten op 
eenzaamheidsbestrijding: met de groei van de vergrijzing groeit ook de urgentie hiervan!  

Voor mensen met een eigen huis díe besluiten hun woning aan te passen of levensloopbestendig te maken omdat 
zij daarin langer zelfstandig willen blijven wonen, speelt de financiering een rol. Lang niet alle senioren hebben 
voldoende spaargeld om dergelijke maatregelen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te 
lenen. Daarom is landelijk de blijverslening bij SVn in het leven geroepen, de VVD steunt dit beleid. 
 
De gemeente moet het langer zelfstandig blijven wonen ook stimuleren door zaken als valpreventiecursussen, 
medische fitness, telefooncirkels (en moderne varianten daarvan) te stimuleren.  

De gemeente biedt ruimhartig ondersteuning en waardering aan de mantelzorgers via het Wmo-beleid. Zij vinden 
het vaak vanzelfsprekend wat ze doen, maar daarvoor mag veel meer waardering worden geuit. Respijtzorg t.b.v. 
de mantelzorger moet nadrukkelijk in de aandacht. Ook kleine zaken zijn hier vaak van belang.  
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CULTUUR 

Cultuur moet draagvlak hebben bij de bevolking of bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Dit kan 
worden aangetoond door voldoende bezoekers of samenwerking met scholen. De gemeente ondersteunt 
maar neemt niet zelf het initiatief, dit verwachten wij van de betrokkenen zelf.  

De VVD hecht aan het behoud van onze Nederlandse cultuur en lokale tradities en wil daar van overheidswege niet 
aan laten tornen.  

Cultuurhistorie is een belangrijke onderscheidende factor van onze gemeente. De VVD staat achter het beleid de 
musea in de gemeente investeringssubsidies te verstrekken waarmee zij zich kunnen professionaliseren en meer 
bezoekers aantrekken. Wel moeten er duidelijke prestatieafspraken komen. 

De VVD ziet graag dat er een visie ontwikkeld wordt voor behoud en herstel van de monumentale stads- en 
dorpsgezichten. Zo wordt de toeristische waarde van de gemeente vergroot.  

 

VOORZIENINGEN 

De VVD steunt het nieuwe beleid waarbij er kritischer wordt gekeken naar de mogelijkheden van instellingen 
zelf. Gebruikers zullen moeten meebetalen, wat kunnen vrijwilligers doen en door krachten te bundelen kan 
bespaard worden. De zwembaden in de gemeente Medemblik zijn hier uitstekende voorbeelden van.  

Besparingen zijn te vinden in het verduurzamen, het onder één dak brengen van voorzieningen en harmonisering 
van (termijn)contracten. Ook een meer commerciële benadering is noodzakelijk: bijvoorbeeld dorpshuizen zouden 
hun prijzen meer in lijn moeten brengen met reguliere horecaprijzen. Al is het alleen maar om de oneerlijke 
concurrentie voor bestaande horeca tegen te gaan. Als het mogelijk is moet de horeca in een dorpshuis verpacht 
worden aan een ondernemer, die heeft die beperkingen niet.   

 

SPORT 

Een bloeiend sport- en verenigingsleven is, samen met goede voorzieningen, essentieel voor de leefbaarheid 
van de kernen. De VVD stimuleert sportverenigingen om samen te gaan werken met scholen en 
buitenschoolse opvang om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Ook topsport voor jeugd wordt actief 
gefaciliteerd. Sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en zoveel 
mogelijk werken met vrijwilligers. In het subsidiebeleid moeten hiervoor de voorwaarden geschapen worden. 

Er is een nieuw subsidiebeleid gekomen voor groene sportvelden. 
Sportverenigingen die het technisch onderhoud van hun accommodaties 
zelf verzorgen (waarvan de gemeente de vruchten plukt) moeten hiervoor 
volgens de VVD een meer kostendekkende subsidie ontvangen. Zij dragen 
daardoor immers meer bij dan clubs die dit onderhoud laten uitvoeren 
door de gemeente, terwijl de onderhoudssubsidie van 65% niet voldoende 
is. Veel activiteiten komen namelijk op de schouders van de 
breedtesportverenigingen en hun vrijwilligers terecht, daarom zou de 
gemeente een faciliterende en stimulerende rol moeten innemen. Het 
subsidiebeleid dient op dit punt aangepast te worden.  

Bij een lokale vraag kan de gemeente in directe zin een rol spelen bij het inrichten van sport- en 
spelaccommodaties, bijvoorbeeld trapveldjes voor de jeugd. Wel kan er dan van de buurtbewoners zelf worden 
verlangd dat ze het heel, schoon en veilig houden. 

Onze gemeente heeft een prominente positie in de topsegmenten van zeilen, handbal en skeeleren. Wij vinden dat 
de gemeente zich actief moet inzetten om de topsport in onze gemeente te behouden en zelfs te verbeteren. Met 
name op het gebied van accommodaties kan de gemeente een rol van betekenis spelen. De gemeente moet zich 
sterk maken voor behoud van de Regatta voor de kust van Medemblik. Het is wel zaak dat de aandacht voor 
stimulering van topsport niet ten koste gaat van de breedtesportverenigingen. 
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KINDEREN & JONGEREN  

Ieder kind verdient een veilige leefomgeving om in op te groeien, maar de VVD wil geen overdreven 
risicomaatschappij creëren. Kinderen worden groot door te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Wij 
gaan mensen niet vertellen hoe zij hun kind moeten opvoeden. 

Maar uiteraard moet de gemeente wel de mogelijkheid bieden om mensen te helpen waar het echt nodig is omdat 
zaken uit de hand lopen. Ook als dit nog niet in het kader van de Jeugdwet gebeurt. Hier speelt het Centrum voor 
Jeugd en Gezin een rol. De VVD wil dat zoveel mogelijk voorzieningen en mensen die met kinderen te maken 
hebben, onder één dak worden geplaatst, in ieder geval moeten ‘achter de deur’ (de ‘backoffice’) alle professionals 
duidelijk weten wie waarvoor verantwoordelijk is en van elkaar weten wat ze doen. Wij geloven in centralisatie van 
specialistische dienstverleners.  

Het werk van de jeugdwerkers mag niet alleen op probleemjongeren gericht zijn. Om aantoonbaar goede 
initiatieven van jongerencentra en –verenigingen niet te verliezen, wil de VVD dat de jeugdwerker maatwerk levert 
daar waar nodig. Alle jeugdwerkers werken vanuit het gemeentehuis en niet verspreid.  

 

ONDERWIJS  

De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting dient te liggen bij de onderwijsstichtingen 
(schoolbesturen). Het IHP is hiertoe een eerste aanzet, maar de VVD streeft naar doordecentralisering van 
gelden in de nabije toekomst. 

Van de aanwezige schoolgebouwen staat een deel van de lokalen leeg. Voorop staat ons streven de demografische 
groei te stimuleren. In de tussentijd kunnen de leegstaande gebouwen in het accommodatiebeleid een rol spelen.  

Toekomstige besparingen op leerlingenvervoer gaan wat de VVD betreft niet ten koste van zorgleerlingen. Het 
budget is wat ons betreft bedoeld voor kinderen die vanwege een geestelijke of lichamelijke handicap naar een 
speciale school moeten. 
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REGIONALE PARAGRAAF 

 
1. Goed wonen 

 
We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. De VVD Westfriesland wil 
dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in onze regio kunnen vinden. Een goed en 
toegankelijk woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in Westfriesland blijft 
tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar woningen toeneemt. In het segment tussen sociale 
woningbouw en duurdere koopwoningen is het aantal beschikbare woningen echter beperkt. We 
willen beschikbare ruimte dan ook optimaal benutten, met regionaal bouwbeleid en oog voor de 
middeninkomens. Voor ouderen wordt zorgverlening aan huis steeds gebruikelijker. Er zijn meer 
woningen nodig die dit mogelijk maken. Daar moeten we in investeren. Tenslotte wonen we allen 
in een mooie omgeving. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Afbreuk door grote objecten 
zoals windmolens kan niet doorgaan zonder beter zicht op het nut daarvan. Dus een pas op de 
plaats en meer onderzoek naar alternatieven die minder overlast geven. Duurzaamheid met hart 
voor de omgeving. 
 
Kortom, er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de behoeften 
van de verschillende doelgroepen. Door als regio een groeiambitie uit te spreken, kunnen 
bestaande beelden over demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Groei is een keuze. 
Andere regio’s hebben dat bewezen. De VVD Westfriesland zet zich hiervoor in.  
 
De VVD wil: 

 
〉  Meer woningen, specifiek in de categorie koop tot en met €250.000,- en vrije sector huur tussen 

€ 700 en € 1.000,-. 
〉  Meer woningen die aansluiten bij veranderende woonwensen, bijvoorbeeld nieuwbouw op kleine 

kavels voor eenpersoonshuishoudens (zogenaamde tiny-houses). 
〉  Meer diversiteit en individuele vrijheid bij nieuwbouw of verbouw, voor meer woongenot en een 

aantrekkelijker woningbeeld in de regio. 
〉  Investeren in woningen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat deze langer thuis kunnen 

blijven wonen.  
〉  Regionale samenwerking voor maatwerk in de woningbouw. Vraag-gestuurd bouwen is daarbij 

de leidraad. Een regionale afstemming is daarbij een voorwaarde voor het realiseren van onze 
groeiambitie. 

〉  Gemeenten de verantwoordelijkheid geven om in onderling overleg plekken voor nieuwbouw aan 
te wijzen, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland. De regionale woonvisie is het 
uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.  

〉  Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en 
bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.   

〉  Geen nieuwe windmolens in de regio. Ze vormen een aanslag op het landschap, terwijl het 
duurzaam rendement op lange termijn onhelder is.  

〉   
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2. Goed ondernemersklimaat 
 
De VVD Westfriesland geeft ruimte aan ondernemers. Zij brengen meer werkgelegenheid en 
welvaart in de regio, door hier te investeren. We willen dat onze gemeenten met ondernemers 
meedenken en samenwerken, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij moeten investeren in 
een goede bedrijfsomgeving, optimale internetverbindingen, eenduidige regelgeving en een goed 
opgeleid arbeidsaanbod.  
 
De VVD wil: 
 
〉  Uniformering van voorschriften binnen de zeven gemeenten en vermijden van onnodige 

regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en eenduidige 
regelgeving.  

〉  Doorontwikkeling van het  succesvolle loket voor starters naar een service waar alle 
ondernemers met vragen terecht kunnen. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop ook goed 
zijn aangesloten. Zo helpen wij ondernemers snel en effectief op weg. 

〉  Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende 
faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen bevorderen dat 
gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden. 

〉  De agrarische sector stimuleren en ontwikkelen in samenwerking met  Greenport Noord-Holland 
Noord. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming. 

〉  Glasvezel overal tot de norm maken, ook voor plekken in het buitengebied. Wij maken ons sterk 
voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet vanzelfsprekend is.  

〉  Onderzoeksplaatsen op HBO/WO niveau faciliteren bij bedrijven in de regio, ter bevordering van 
innovatie en werkgelegenheid. 

〉  Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te houden. 
Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen 

〉  Investeren in toeristische trekpleisters, om de kansen die Westfriesland biedt beter te benutten. 
We denken aan attractieve waterwegen, havens en historische bezienswaardigheden. We 
ondersteunen initiatieven voor accommodatie voor toeristen. 
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3. Goede bereikbaarheid 
 
Goede bereikbaarheid betekent dat mensen snel op hun werk kunnen komen, ook als dit werk zich 
buiten de regio bevindt. Goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten en 
diensten snel op de plek van bestemming kunnen krijgen. En goede bereikbaarheid betekent dat 
toeristen weinig moeite hoeven doen om in Westfriesland hun weg te vinden. Dit vraagt om een 
hernieuwde blik op bereikbaarheid, aanleg van infrastructuur met toepassing van nieuwe 
technologieën, efficiënte coördinatie van verkeersstromen en een duurzaam ruimtelijk beleid.  
 
De VVD Westfriesland zet zich in voor de bereikbaarheid van Westfriesland via weg, spoor en 
water. Wij willen dat mensen vanaf Hoorn binnen 30 minuten in Amsterdam kunnen zijn, met een 
goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Wij willen kijken 
naar de potentie van nieuwe vervoersmethoden, bijvoorbeeld via fietssnelwegen of verbeterde 
vaarroutes. Wij zorgen ervoor dat mensen het vervoermiddel kunnen gebruiken dat zij zelf prettig 
vinden om op hun plek van bestemming te komen. Die keuzevrijheid blijven wij faciliteren.  
 
De VVD wil: 
 
〉  Verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn.  
〉  Verbetering Oost-Westverbinding tussen Zwolle en Alkmaar. In dit kader willen we o.a. 

verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt 
bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming.  

〉  Goede aansluiting van het regionale wegennet in Westfriesland op de landelijke hoofdwegen.  
〉  Vergroten van de veiligheid op de N241 A.C. de Graafweg. 
〉  Investeren in de aanleg van parallelbanen voor landbouwvoertuigen voor een snelle en veilige 

doorstroming met agrarisch verkeer  
〉  Hogere frequentie van treinverbindingen tussen Enkhuizen en Amsterdam en Hoorn en Alkmaar 

om drukte in de spits te verminderen.  
〉  Verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen om vertragingen en treinuitval te 

verminderen. Doortrekken van de spoorlijn naar Lelystad.  
〉  Verbetering O.V.-knooppunt Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Onderzoeken naar 

mogelijkheden van het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Amsterdam naar Hoorn. 
〉  Investeren in fietssnelwegen.  
〉  Verbeteren vaarroutes via IJssel- en Markermeer richting Westfriesland ter ondersteuning 

nautische sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


