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Dicht bij mensen

‘Voor de mensen en de stad’.
Dát is de rode draad in ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode  2014-2018.

Wij gaan samen de verkiezingen in. Vol vertrouwen kijkend naar de toekomst. Uw toekomst, onze toe-
komst, in Enkhuizen. Ons vertrouwen is mede gebaseerd op ons verleden: betrouwbaar, betrokken en 
stabiel. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Politiek zonder fratsen dus. Daar zijn we trots op en dat willen 
we zo houden.

Moeilijke dossiers gaan we niet uit de weg. Moeilijke dossiers horen bij het leven en de gemeenschap 
waarin wij allemaal leven. Omdat we ook oog hebben voor later moeten we nu wellicht minder populaire 
keuzes maken. Geen populisme dus. Daar staan we voor en daar gaan we voor. Nu en later. 

Wij hebben gekozen voor een uitwerking op hoofdlijnen. Vanuit die hoofdlijnen komt een aantal concrete 
zaken naar voren waar we ons hard voor willen maken. Zo weet u wat u de komende 4 jaar van ons kunt 
verwachten. Dat is wel zo transparant. Ons programma is uitgewerkt volgens vier hoofdlijnen: de sociale 
infrastructuur, de Enkhuizer infrastructuur, de economische infrastructuur en de onderliggende uitgangs-
punten.

Wij geloven dat God ons vraagt om betrokken te zijn op mensen en onze omgeving. Dat vraagt God ons 
in Mattheüs 22:37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”

Betrokken op de samenleving en op de wereld die wij in bruikleen hebben gekregen. Die wereld willen we 
beter doorgeven aan onze kinderen dan we haar hebben ontvangen. Dat is onze ambitie. Daar gaan we 
voor. Daar mag u ons altijd op aanspreken.
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Onze inzet voor 2014 -2018

1 Investeren in wijk en buurtbeheer
2 Openbare buitenruimte goed onderhouden,  
3 Optimale zorg voor jong en oud 
4 Opwaarderen sportvoorzieningen 
5 Niet meer uitgeven dan er binnenkomt
6 Actieve samenwerking met het bedrijfsleven
7 Zes dagen winkelopenstelling is genoeg! 

Wat verbeterd is en moet blijven

•	 Mijn	en	dijn,	fatsoenlijke	omgangsvormen	en	het	zelf	opruimen	van	eigen	afval	is	niet	iets	van	vroeger,	
maar juist ook van nu. 

•	 Veiligheid	en	een	veilig	gevoel	dienen	normaal	te	zijn,	iedereen	die	daar	inbreuk	op	maakt,	moet	hard	
aangepakt worden.

•	 Het	gezin	is	een	veilige	basis	voor	een	goede	ontwikkeling	van	mensen:	kinderen	én	ouders.	Actieve	
opvoedingsondersteuning voor hen die dat nodig hebben.

•	 Standvastig	blijven	in	het	ingezette	alcoholmatigingsbeleid	voor	jeugd.	Het	handhaven	van	het	per	1	
januari 2014 ingezette beleid t.a.v. de leeftijd vanaf 18 jaar.

•	 Gemeentelijke	herindeling	alleen	indien	noodzakelijk,	maar	zoek	wel	actief	naar	optimale	samenwer-
king met de buren.

•	 Koester	het	groen,	gezonde	bomen	doen	ons	leven.

•	 Alleen	nieuwe	woonwijken	indien	aantoonbaar	noodzakelijk.

•	 De	mensen	van	Op/Maat-Werkorganisatie	West-Friesland	doen	prima	werk	en	verdienen	onze	op-
drachten, ook als ze niet het goedkoopst zijn.

•	 Koester	niet	alleen	het	historische	karakter	van	de	binnenstad,	maar	ook	de	buitenstad	met	haar	inwoners.
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Het	is	heel	gemakkelijk	om	van	alles	te	roepen	over	zaken	die	in	uw/jouw	ogen	niet	deugen.	Het	is	ook	
heel gemakkelijk om een ideale situatie te benoemen zonder de verantwoordelijkheid te (hoeven) nemen 
voor het feitelijk realiseren ervan. Daar doen wij dus niet aan mee. Want tussen een ideale en een haal-
bare	wereld	zit	een	weerbarstige	schil.	Soms	een	héél	weerbarstige	schil.	Hoe	we	daarmee	omgaan,	hebt	
u de afgelopen jaren in de raad kunnen zien en het afgelopen jaar ook in het college: menselijk, in contact 
met	u	als	burger	en	zakelijk/nuchter.	Dat	zijn	we	altijd	geweest	en	zo	willen	we	altijd	blijven.	

Natuurlijk	zouden	wij	sommige	zaken,	als	we	het	helemaal	alleen	voor	het	zeggen	zouden	hebben,	héél	
anders hebben aangepakt en gedaan. Maar zo zit het leven nu eenmaal niet in elkaar. Ook politiek is een 
onderdeel van de samenleving, waarin je er sámen uit moet zien te komen.

Wij zetten in op een stringente discipline ten aanzien van behoud en liefst verbetering van onze natuurlijke 
leefomgeving.
•	 Die	leefomgeving	is	fysiek;	het	onderhoud	van	buurt	en	straat.	De	kwaliteit	van	de	faciliteiten	die	de	

samenleving nodig heeft, zoals sportaccomodaties en buurthuizen.
•	 Die	leefomgeving	is	sociaal;	het	sociale	netwerk	dat	ieder	mens	heeft,	de	samenhang	in	de	buurt,	het	

vangnet voor als je het zelf niet meer redt.
Beide kunnen rekenen op onze aandacht. Voor beide verwachten we dat burgers ook hun eigen verant-
woordelijkheid nemen.

Wij	zetten	in	op	een	stringente	financiële	discipline	in	het	gemeentelijk	huishoudboekje.	Dus	niet	meer	
uitgeven dan er binnenkomt. De schulden mogen niet verder oplopen en liefst bouwen we die helemaal af. 
Het	jaren	geleden	ingezette	beleid	van	het	dichten	van	gaten	met	een	greep	uit	de	algemene	reserve	is	
wat ons betreft voorbij. 

Wij	willen	eerlijk	zijn:	de	gevolgen	van	de	financiële	en	economische	crisis	zullen	naar	verwachting	fors	
zijn voor de gemeente. Denk aan de overheveling van bijvoorbeeld de jeugdzorg, de Wmo en andere zorg 
die van provinciale en landelijke overheid op het bordje van de gemeenten komen te liggen. Deze overhe-
veling	van	taken	gaat	gepaard	met	forse	kortingen	op	de	beschikbare	financiële	bugetten.	Die	negatieve	
effecten zullen zoveel als mogelijk opgevangen moeten worden uit besparingen door echte bezuinigingen, 
verlaging	van	het	ambitieniveau	en	nog	mogelijke	efficiencyverbeteringen	binnen	de	bedrijfsvoering.	
Als dat allemaal gedaan is en er is nog steeds een tekort in de exploitatie, dan is in het uiterste geval aan 
een verhoging van de lokale lasten jammer genoeg niet te ontkomen. Ieder die anders beweert, vertelt niet 
de waarheid.
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Daarom:
•	 Investeren	in	wijk-	en	buurtbeheer,	het	ver-

stevigen en uitbreiden van de sociale samen-
hang in buurten, met een sterke nadruk op de 
vragen en behoeften van de bewoners.

•	 We	staan	achter	het	project	om	in	elke	wijk	
huiskamerprojecten	te	initiëren	o.a	ter	leni-
ging van de nood van eenzaamheid. 

•	 Mijn	en	dijn,	fatsoenlijke	omgangsvormen	en	
het zelf opruimen van eigen afval is niet iets van 
vroeger, maar juist ook van nu, daarom serieus 
inzetten op toezicht en interventie op straat. Niet 
alleen op de slooproutes tijdens de weekenden, 
maar overal, de hele week door. Liefst door de 
politie, maar als dat niet mogelijk is door eigen 
boa’s, getrainde buurtwachten of straatcoaches.

•	 Kinderen	kunnen	misschien	uitglijders	hebben,	
ouderen niet: in barre winterse omstandigheden 
dient de directe omgeving van zorginstellingen 
gewoon schoon en sneeuwvrij te zijn, ook als we 
daar meerdere keren per dag voor moeten vegen.

•	 Een	bloeiend	verenigingsleven	brengt	mensen	
bij elkaar en dient gestimuleerd te worden.

Daarom:
•	 Goede	facilitering	van	amateursportvereni-

gingen en aandacht van de sportverenigin-
gen voor omgangsvormen in en rond de 
velden mag daarbij verlangd worden.

•	 Blijvende	en	volledige	ondersteuning	van	
het ingezette beleid voor vermindering van 
alcoholconsumptie en drugsgebruik.

•	 Opwaardering	van	sportvoorzieningen.
•	 Aantrekkelijke	en	uitdagende	speel-	en	

ravotruimtes voor de jeugd.

Er is pas echt sprake van een samenleving als er aandacht is voor elkaar. Als er oog is voor wat ons bindt, 
als er contact is, overleg en betrokkenheid.

Wij	geloven	in	een	samenleving	waarin	we	elkaar	respecteren.	Respect	voor	elkaars	ideeën,	meningen	
en overtuigingen. Daar zetten we ons voor in! In zo’n samenleving heb je niet alleen je persoonlijke ver-
antwoordelijkheid, maar ook onderlinge en gedeelde verantwoordelijkheden. In zo’n samenleving werken 
mensen, kerken, maatschappelijke instellingen, publieke en private organisaties met elkaar samen.

Sociale samenhang en veiligheid

Sociale	samenhang	is	een	voorwaarde	voor	prettig	samenleven	waarin	veiligheid	is	gewaarborgd.	Het	is	
van belang dat mensen elkaar goed kennen, weten dat ze op elkaar kunnen rekenen en niet alleen staan 
in	geval	van	problemen.	Steeds	opnieuw	blijkt	dat	als	mensen	de	wijk	‘van	henzelf’	beschouwen,	zij	zich	
veel socialer gedragen.

De gemeente heeft hierin een dubbele verantwoordelijkheid: preventief investeren in wijk- en buurtbeheer, 
maar ook het repressief aanpakken van ongewenst gedrag en overlast. 

Gezondheid en sport

Voor een goede gezondheid is meer nodig dan alleen sport, maar sport en beweging dragen zeker bij aan 
een	goede	gezondheid.	Sport	verbroedert	en	verbetert	daarnaast	de	sociale	cohesie	en	is	uit	dit	oogpunt	
ook van groot belang. Daarom is investeren in beweging en amateursport voor ons vanzelfsprekend. 

Maar ook andere zaken kunnen een goede gezondheid, emotionele ontwikkeling en balans in de weg 
staan. Zoals te grote alcoholconsumptie en drugsverslaving. Op dit gebied zijn de afgelopen jaren goede 
stappen gezet. Dit niveau houden we graag vast.  
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Daarom:
•	 Actieve	opvoedingsondersteuning	om	

gezinnen (die hiervoor in aanmerking ko-
men) te stimuleren het beste uit zichzelf en 
elkaar te halen.

•	 Maatschappelijke	vorming	en	het	besef	on-
derdeel uit te maken van een groter geheel 
kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom 
achten wij maatschappelijke stages in het 
middelbaar	onderwijs	en	‘handen	uit	de	
mouw’-projecten in het primair onderwijs 
van groot belang. Deze maatschappelijk 
stages door scholieren bij verzorgings- en 
welzijnsinstellingen worden zeer gewaar-
deerd	door	de	cliënten.

•	 Voorkomen	van	voortijdige	schooluitval	
door begeleiding op maat van probleem-
leerlingen.

•	 Stimuleren	van	leer-werkbanen,	ook	als	
onderdeel van het (weer) toeleiden naar de 
arbeidsmarkt.

•	 Jongerenwerk:	niet	alleen	vertier,	maar	ook	
een veilig omgeving.
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Arbeid, scholing en gezin

Wij staan pal voor de kwetsbaren in onze samenleving. Voor ieder met pech onderweg dienen wij met z’n 
allen een goed vangnet te hebben. Maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid om weer zo snel mogelijk 
je leven goed op de rails te krijgen. Voorkomen moet worden dat mensen in een afhankelijkheidspositie 
komen. De bijstand moet een noodmaatregel zijn en geen structurele inkomensbron. Zelf voor je brood, 
jezelf en je gezin te kunnen zorgen is belangrijk en waardevol. Daarom benadrukken wij het belang van 
goede opvoeding, vorming, scholing en werk.

Het	gezin	is	volgens	ons	het	belangrijkste	fundament	onder	persoonlijke	vorming	en		ontwikkeling.	Van	kin-
deren,	maar	ook	van	ouders.	Het	belang	van	een	goede	opvoeding	dient	steeds	onze	aandacht	te	hebben.	
Samen	leven	leer	je	immers	in	je	eigen	gezin.	Jammer	genoeg	staan	in	onze	huidige	tijd	veel	gezinnen	
onder druk. Ouders werken veel en er komt veel op kinderen en ouders af. Opvoedingsproblemen komen 
steeds vaker voor. Een actieve houding ten aanzien van opvoedingsondersteuning wordt per 1 januari 
2015 een taak van de gemeente. Met het overhevelen van de verantwoordelijkheden van het rijk naar de 
gemeente krijgen we meer ruimte om hier zelf een koers uit te zetten. Voorlichting, preventie en vroege 
signalering, in samenwerking met o.a. de scholen en huisartsen, zijn voor ons sleutelwoorden. 

Scholen	spelen	ook	een	belangrijke	rol	in	het	leren	functioneren	in	een	samenleving.	Wij	vinden	het	be-
langrijk dat maatschappelijke vorming een belangrijke plaats inneemt naast de vakken als taal en reke-
nen. Vaardigheden dus om je plekje in de maatschappij te vinden en je dienstbaar op te stellen tegenover 
andere mensen. Wij willen dat de gemeente hierover actief het gesprek aangaat met de scholen om dit in 
gezamenlijkheid tot stand te brengen.

Jongerenwerk	vervult	een	belangrijke	rol	in	de	levens	van	veel	jongvolwassenen	en	is	voor	sommigen	een	
onmisbare schakel in het proces om je eigen plekje te vinden in de samenleving. Daarom ondersteunen 
wij	ook	van	harte	het	jongerenwerk	in	onze	gemeente.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	Cayen	naast	vertier	
ook een veilige plek biedt voor jongeren.

Zorg voor elkaar

In een samenleving waarin het hebben van succes je status schijnt te bepalen, willen wij vooral stilstaan bij 
mensen	die	door	anderen	de	verliezers	worden	genoemd.	Juist	aandacht	voor	de	minder	bedeelden.	Juist	
aandacht voor de gehandicapte mens, de eenzame mens, de mens met de kleine portemonnee. Wij heb-
ben ons ingezet voor het minimabeleid en zullen dat blijven doen.

Vanuit	onze	levensovertuiging	is	die	aandacht	vanzelfsprekend.	Het	respectvol	omgaan	met	de	mede-
mens,	wie	dan	ook	en	in	welke	omstandigheden	dan	ook,	is	voor	ons	een	speerpunt.	Het	moet	gewoon	
goed zijn!
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Daarom:
•	 Blijf	actief	het	overleg	met	ouderen	zoeken	

om behoeften te bepalen en speel adequaat 
op	de	behoeften	in.	Huisvesting	en	zelfstan-
digheid is een belangrijk onderdeel hiervan.

•	 Mobiliteit	is	essentieel	om	deel	te	kunnen	
blijven nemen aan de samenleving. Toegan-
kelijkheid van straten, stoepen en publieke 
gebouwen dient vanzelfsprekend te zijn.

•	 Een	goede	gezondheid	is	een	zegen,	maar	
indien nodig heeft ieder mens recht op 
goede zorg. Punt uit.

•	 Geldproblemen	mogen	een	volwaardige	
deelname aan de samenleving niet in de 
weg staan. Daarom niet alleen ruimhartige 
ondersteuning van mensen in minima-
omstandigheden, maar ook actieve be-
scherming van verdere achteruitgang. Niet 
afwachten, maar actief de mensen opzoe-
ken en het gesprek aangaan om te inven-
tariseren hoe mensen op de beste manier 
geholpen kunnen worden. Meer preventie 
in schuldhulpverlening door vroegtijdige en 
laagdrempelige hulp.

•	 Het	landelijk	netwerk	van	‘Schuldhulpmaatje’	
biedt	hulp	aan	mensen	die	in	financiële	
problemen	zijn	geraakt.	Helaas	is	er	door	de	
huidige economische situatie een groeiende 
behoefte aan deze hulp daarom verdient 
deze vrijwilligersorganisatie onze warme 
aandacht en ondersteuning.
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We ondersteunen de ontwikkeling dat gemeenten meer verantwoordelijk worden voor het organiseren van 
goede zorg. De lokale overheid kan het best zorgvragen samenbrengen met andere voorzieningen, zoals 
thuiszorg, vervoer, onderwijs of woonzorgcomplexen en levensloopbestendige woningen. Zo kan met be-
houd van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend.

Het	is	belangrijk	om	de	decentralisaties	in	samenhang	te	zien.	Vaak	hebben	mensen	meerdere	problemen.	
Des	te	meer	een	reden	om	maatwerk	te	leveren,	uitgaande	van	de	persoon	en	zijn/haar	situatie	en	omge-
ving. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral 
een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden.

Jeugdzorg
In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar 
de gemeente. De voorbereiding daarop is in volle gang. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse 
bezuiniging op het oorspronkelijke budget. 
Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verant-
woordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samen-
hang	met	zijn/haar	omgeving	worden	geregeld	en	uithuisplaatsingen	moeten	zoveel	mogelijk	worden	
voorkomen. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en 
verbeterd worden. Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. 
Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met 
elkaar zullen moeten maken. We zien erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van 
het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. Aansluiting op het vlak van identiteit heeft alles te 
maken met kwaliteit.

Wmo
We vinden het belangrijk dat een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook de 
naaste	omgeving	van	de	hulpvrager	in	beeld	wordt	gebracht	én	er	bij	betrokken	wordt.	Eén	toegangspunt	
voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.
We moeten de kracht van de samenleving benutten en deze willen versterken. We zetten in op het onder-
steunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen 
vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteu-
ning. Om dit te realiseren, moeten PGB’s een duidelijke plaats krijgen in het beleid.

De bezuinigingen zetten veel druk op de zorg die verleend kan worden. Voor ons gaat de prioriteit uit naar 
het behouden van een zo groot mogelijk volume zorg op de werkvloer.
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Daarom:
•	 Luister	niet	alleen	naar	inwoners,	maar	doe	

er ook iets mee.
•	 Zeg	wat	je	doet	en	doe	wat	je	zegt.
•	 Leg	veel	beter	uit	waarom	besluiten	zijn	

genomen	en	hoe	ze	werken;	iedereen	moet	
het kunnen begrijpen.

•	 Het	gemeentebestuur	blijft	de	wijk	ingaan	
om hierdoor te horen wat er leeft onder 
onze inwoners, we zijn voor korte lijnen!

Daarom:
•	 Herindeling	of	fusie	is	alleen	een	denkrich-

ting indien een zelfstandige positie geble-
ken onhaalbaar is.

•	 Daarom	betrekken	we	de	wacht	bij	het	bud-
get van de gezamenlijke werkorganisatie.  

Daarom:
•	 Alleen	bouwen	als	daar	echt	behoefte	aan	

is: koester de ruimte en het groen.
•	 Eerst	inbreiden	en	pas	bij	aantoonbare	be-

hoefte bouwen in Gommerwijk-West-West.
•	 Aanbod	eerlijk	verdelen	over	krappe	en	

ruime portemonnees, over huur en koop.

Bestuur en inwoners

Wij gaan voor een open en eerlijk bestuur dat goed luistert naar haar inwoners en bereid is ten alle tijde in 
alle openheid verantwoording af te leggen. 

Dat is niet hetzelfde als precies doen wat in inspraak gezegd wordt: besturen doe je voor het geheel, het 
collectief, en daarbij moeten keuzes gemaakt worden. Waarbij niet ieder altijd even goed bediend kan 
worden. 
Als je kijkt naar de commotie rondom het ingevoerde vergunningstelsel voor parkeren in de binnenstad en 
de	ontwikkelingen	rondom	het	Sociaal	Medisch	Centrum,	wordt	duidelijk	dat	de	gemeente	twee	belangrijke	
dingen heeft laten liggen: zichtbaar maken wat er met de inspraak is gedaan en communiceren hoe zaken 
geregeld zijn en waarom dat zo is. Dat moet beter. Veel beter.

De eerste stappen hebben we samen met de coalitie partners afgelopen jaar kunnen zetten. Geef ons de 
kans die lijn verder door te ontwikkelen!

Enkhuizen in haar omgeving: herindeling en samenwerking

Fusie	met	een	andere	gemeente	of	zelfs	met	meerdere	gemeenten	is	geen	doel	op	zich.	Het	is	hooguit	
een	middel	als	aantoonbaar	is	gebleken	dat	een	zelfstandige	positie	onhaalbaar	is.	Samenwerken	is	so-
wieso	wél	een	verbetering:	eenzelfde	dienstverlening	tegen	lagere	kosten.	
In gesprek komen en in gesprek blijven met elkaar. We zien uit naar de verbeteringen die moeten komen 
uit	de	fusie	met	de	ambtelijke	apparaten	van	Stede	Broec	en	Drechterland.	Aan	één	belofte	gaan	we	het	
ambtelijk	apparaat	zeker	houden.	Het	gaat	niet	meer	geld	kosten	dan	is	afgesproken.

Wonen en leven

Ieder heeft recht op goede huisvesting, daarom willen we dat er alleen voor echte behoeften wordt ge-
bouwd. Want open ruimte en groen is steeds schaarser, dus moeten we daar erg zuinig op zijn. 
Als we de keuze hebben, kiezen we nog steeds voor inbreiden in plaats van uitbreiden. Daarbij moeten we 
heel	secuur	zijn	als	het	gaat	om	de	architectonische	eisen	van	die	specifieke	plekken.		

Door onze wens van concentratie van schoollocaties komen er mooie locaties vrij voor woningbouw. Die 
woningbouw zal voor iedere portemonnee moeten zijn.
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Daarom:
•	 Blijven	wij	inzetten	op	een	autoluwe	bin-

nenstad om ook de toekomstige leefbaar-
heid veilig te stellen.

•	 Zetten	wij	in	op	creatief	nadenken	over	het	
afvangen van auto’s die niet in de binnen-
stad thuishoren.

•	 Goede	communicatie	over	een	vergunning-
stelsel	is	van	groot	belang	voor	het	creëren	
van draagvlak.

•	 Om	de	stad	autoluwer	te	maken	is	een	par-
keerplaats aan de noordkant van de stad 
een absolute noodzaak.

Daarom:
•	 Goed	onderhoud	van	de	openbare	buiten-

ruimte.
•	 Behoud	van	sociale	voorzieningen.
•	 Inzet	op	behoud/uitbreiding	winkeldiversiteit.

De historische binnenstad

Wonen  binnen de vesting of buiten de vesting heeft elk zo zijn voordelen en nadelen. Dat hoort erbij. Zoek 
je de ruimte, dan ga je naar de buitenstad. Zoek je de historische sfeer en de reuring, dan ga je naar de 
binnenstad. Als je voorzieningen in de binnenstad op loopafstand wilt hebben, moet je accepteren dat het 
allemaal wat krapper wordt in het stadsbeeld. Zo werkt dat.

Onze binnenstad is in andere tijden ontworpen en ontstaan en is niet berekend op de huidige hoeveelheid 
auto’s. Bedrijfsauto’s worden steeds groter en talrijker. Waar op foto’s van nog maar enkele decennia gele-
den een verloren auto in het stadsbeeld is te zien, heb je nu geluk als je een verloren open plek tussen het 
aaneengeschakelde blik ziet. 

Dat	gaat	onvermijdelijk	ten	koste	van	de	leefbaarheid,	de	bereikbaarheid	en	de	aanblik;	en,	niet	te	ver-
geten, de veiligheid van spelende kinderen en de moeilijkheden van hulpdiensten om bepaalde plekken 
snel te kunnen bereiken. Daarom zijn wij voor een autoluwe binnenstad. Weg met het sluipverkeer. Geen 
plankgas langs het terras! Langparkeerders hebben niets te zoeken in de stad. 

Maar we willen wel goede parkeervoorzieningen voor eigen inwoners, tegen zo laag mogelijke kosten. 
En goede voorzieningen voor kortstondige bezoekers, dat is ook van levensbelang voor de midden-
stand. Die voorzieningen zijn mogelijkerwijs niet voor eigen deur of voor de winkel, maar wel op fatsoen-
lijke loopafstand. 

De buitenkant van de stad is een geschikte locatie voor goede parkeervoorzieningen voor langparkeer-
ders, daarbij slim gebruik makend van bestaande ruimtes. Extra parkeervoorzieningen blijken nodig om in 
het toeristenseizoen te voorkomen dat de stad overbelast raakt. De stad heeft nog diverse locaties waar 
auto’s	geparkeerd	zouden	kunnen	worden	zonder	dat	het	blik	de	blikvanger	wordt,	bijvoorbeeld	het	Julia-
naplantsoen. Als het toch gaat over het toeristenseizoen: wij vinden dat regulering in dat deel van het jaar 
volstaat. De insteek om Enkhuizen te bekijken per seizoen, zet wat ons betreft de discussie over parkeren 
in een nieuw licht. Betaald parkeren is dan geen logische optie meer.

Buiten de vestingwal 

Naast een mooie historische binnenstad kent Enkhuizen ook mooie wijken buiten de vest. Daar is het goed 
wonen. We streven ernaar de kwaliteit van de buitenruimte zo hoog mogelijk te houden. Onderhoud aan 
bruggen en dergelijke mag geen kind van de rekening worden.

Bij een goede woonwijk hoort ook een goed winkelcentrum. De diversiteit van het winkelaanbod in het 
Koperwiekplein	staat	onder	druk.	Wat	ons	betreft	wordt	er	ingezet	op	het	handhaven	van	zoveel	moge-
lijk verschillende winkels. Als daar sturing vanuit de gemeente voor nodig is, moet die er komen. Ook het 
handhaven van de vele goede voorzieningen, zoals de Bonte Veer, de apotheek en de bibliotheek horen 
bij het kwaliteitsbeleid voor de wijken buiten de vest.
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Daarom:
•	 In	de	kleine	dingen	kun	je	je	onderschei-

den: zorg voor een cultuur waarin onderne-
mers actief worden geholpen.

•	 Ga	actief	het	gesprek	aan	over	gewenste	
verbeteringen van de bedrijventerreinen en 
doe er vervolgens ook iets mee.

•	 Stimuleren	van	de	lokale	en	regionale	eco-
nomie, dat is beter voor het sociale leven 
van werknemers en goed voor het milieu: 
de forenskilometers nemen af.

•	 eigen	profiel	en	aantrekkelijkheid:	elk	inte-
ressant	aanbod	creëert	z’n	eigen	vraag.

•	 Kleinschalige	bedrijvigheid	passend	bij	de	
historische kernen stimuleren: een stad 
moet	léven.

Daarom:
•	 Een	continue	en	actieve	dialoog	met	en	

facilitering van de economische pijlers in 
Enkhuizen.

•	 Actieve	promotie	van	Enkhuizen	om	de	
pijlers verder uit te bouwen en concreet 
ontwikkelen	plannen	Seed	Valley.

Vestigingsklimaat

In deze tijd van globalisering en steeds verdergaande economisering van het internet moeten we des te 
sterker inzetten op het stimuleren van lokale werkgelegenheid. Lokale werkgelegenheid is van groot be-
lang, niet in de laatste plaats voor cohesie en het sociale leven van de werknemers. We moeten daarin 
wel	reëel	zijn,	de	sturingsmogelijkheden	van	de	lokale	overheid	zijn	beperkt.	Maar	we	kunnen	er	wel	voor	
zorgen een aantrekkelijke partner te zijn voor bedrijven die zich hier willen vestigen. En, nog belangrijker: 
een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor reeds bestaande bedrijven. Dus adequaat reageren 
op aanvragen en verzoeken. Duidelijke aanspreekpunten die achter de schermen de regels coördineren. 
En niet doorverwijzen naar een ander loket. Daarin kun je het verschil maken. En daarin moeten we het 
verschil	maken.	Het	beste	jongetje	van	de	klas	willen	zijn.

Enkhuizen kent mooie bedrijventerreinen met een goede ontsluiting. Dat moeten we koesteren, maar we 
kunnen niet op onze lauweren rusten. Want stilstand is achteruitgang. Daarom moeten we continu met de 
ondernemers in Enkhuizen in gesprek gaan en blijven over zaken die nog niet goed gaan en beter moeten.

Het	verdwijnen	van	steeds	meer	winkels	uit	de	stad	en	het	Koperwiekplein	baart	ons	zorgen.	Juist	de	klei-
ne winkeliers zorgen voor de sfeer die je verwacht in een toeristische stad. Om de aantrekkelijkheid van 
de	oude	stad	zo	goed	mogelijk	te	steunen,	streven	we	naar	een	flexibeler	vestigingsbeleid	van	winkels.	Dit	
maakt nieuwe initiatieven op goedkopere en daardoor concurrerender locaties mogelijk. Daarnaast tellen 
de wensen van de kleine winkeliers voor ons zwaarder dan die van de supermarkten. Zij zijn de sfeerma-
kers	in	de	stad.	Enkhuizen	heeft	hen	nodig	om	te	blijven	wat	het	is:	een	parel	aan	het	IJsselmeer.

Om de oude stad aantrekkelijker te maken, zijn voorzieningen nodig die het bewoonbaar maken van win-
kelpanden	zo	gemakkelijk	mogelijk	maken.	Het	parkeerfonds	is	daar	een	voorbeeld	van.	Wat	ons	betreft	
moet het ingezette traject om dat te realiseren zo snel mogelijk worden afgerond. 

Inzetten op economische pijlers  

We hebben in Enkhuizen een aantal pijlers om trots op te zijn en om te koesteren: toerisme, de zaadin-
dustrie,	de	kunststofindustrie,	de	nautische	industrie.	Die	moeten	we	koesteren.	Dat	betekent	niet	dat	alles	
wat voorgesteld wordt ook kan, maar realistisch en ondernemend omgaan met de regels moet er wel voor 
zorgen	dat	Enkhuizen	en	de	ondernemers	optimaal	van	elkaar	kunnen	blijven		profiteren,	zodat	er	sprake	
kan zijn van blijvende groei en stilstand vermeden wordt.

10
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Daarom:
•	 Zoek	de	samenwerking	actief	op:	de	ene	

hand wast de ander schoon.
•	 Op/Maat	–	werkorganisatie	West	–	Fries-

land staat voorin de rij bij de gunning van 
werk, ook als ze niet de goedkoopste is.

Daarom:
•	 Geen	enkele	coffeeshop,	casino,	gokhal	en	

bordeel in Enkhuizen. Daar wordt de sa-
menleving niet beter van.

Daarom:
•	 6	uit	7	is	genoeg:	liefst	helemaal	geen	

koopzondagen	meer;	ieder	verdient	een	
rustpunt.

Voorkeurspositie leerwerkbedrijf Op/Maat - Werkorganisatie West-Friesland

Enkhuizen	doet	mee	in	de	Gemeenschappelijk	Regeling	Op/Maat-WWF.	Daarvoor	krijgen	we	gelden	uit	
Den	Haag	en	die	gelden	stellen	we	ter	beschikking	aan	Op/Maat-WWF.	Dat	is	mooi,	maar	ook	erg	passief:	
je schuift je verantwoordelijkheid door.

Wij	willen	een	actieve	benadering:	de	mensen	die	Op/Maat-WWF	vormen,	horen	bij	ons.	Net	zoals	wij	bij	
hen horen. En dat betekent niet alleen het creatief oplossen van problemen op de wachtlijst, maar ook 
actief aan de slag gaan met de mogelijkheden die de organisatie biedt. Zoals het samen ontwikkelen van 
businessmodellen: op welke wijze kan deze organisatie voorzien in onze behoeften? Een uitermate re-
levante	vraag	voor	onze	gemeente	die	heel	veel	zaken	heeft	uitbesteed.	De	mensen	van	Op/Maat-WWF	
verdienen het om voorin de rij te staan als er werk gegund moet worden door de gemeente. En niet ach-
terin, voor de overgebleven kruimels.

Geen enkele coffeeshop, casino, gokhal en bordeel

Het	moge	duidelijk	zijn:	wij	zijn	tegen	coffeeshops,	casino’s,	gokhallen	en	bordelen.	Dat	zijn	we	altijd	
geweest en dat zullen we altijd blijven. Op de exploitanten na wordt niemand daar beter van. Oog en zorg 
voor onze medemens derhalve. Dat is de belangrijkste reden voor ons.

Winkelopenstelling: 6 uit 7 is genoeg

Hier	kent	u	ons	al	van.	We	hechten	hier	erg	aan:	vanuit	onze	levensovertuiging,	maar	ook	vanuit	het	res-
pect voor het sociale leven van betreffende ondernemers en werknemers. 6 uit 7 moet genoeg zijn, zeker 
in	onze	jachtige	tijd	is	het	inbouwen	van	een	moment	van	rust	en	reflectie,	en	tijd	voor	elkaar	van	groot	
belang.
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Meer info?

Kijk	op	onze	website	www.enkhuizen.christenunie.nl of neem 
contact op met navolgende kandidaten:

Klaas	Kooiman	 klaascusgp@gmail.com
Wouter Lindeman w.lindeman75@gmail.com
Johan	van	Dalfsen	 johanvandalfsen@gmail.com

http://enkhuizen.christenunie-sgp.nl/
mailto:klaascusgp%40gmail.com?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20het%20verkiezingsprogramma
mailto:w.lindeman75%40gmail.com?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20het%20verkiezingsprogramma
mailto:johanvandalfsen%40gmail.com?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20het%20verkiezingsprogramma

