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Niet trouwen op begraafplaats
Steeds meer gemeenten staan het toe om 

te trouwen op een locatie in de gemeente 

die men zelf wil. Dat geeft flexibiliteit en 

ruimte voor persoonlijke invulling van 

een bruidspaar. In deze raadsperiode 

hebben we het voorstel gesteund wat 

het ook in Enkhuizen mogelijk moet 

maken. Echter, daar zitten wel grenzen 

aan vinden wij. In sommige gemeenten 

vinden er huwelijksvoltrekkingen 

plaats op begraafplaatsen. Wij vinden 

een begraafplaats geen geschikte plek 

daarvoor. Wij hebben hier op gewezen 

tijdens de behandeling van het voorstel 

en de toezegging van de burgemeester 

gekregen dat er in Enkhuizen niet op een 

begraafplaats getrouwd kan worden.

Parkeerbeleid
Een hoofdpijndossier in Enkhuizen is het 

parkeerbeleid. Na jaren van onderzoeken 

laten doen en de boel vooruitschuiven is 

het nog steeds niet veranderd. Dat kun 

je toch niet verkopen aan je inwoners? 

Wij hebben bij herhaling er vragen over 

gesteld. Iedere keer was er wel een reden 

waarom er vertraging was. 

Gelukkig lijkt er vorig jaar een doorbraak 

te zijn bereikt: eindelijk heeft de raad 

keuzes gemaakt. De Flevolaan komt 

beschikbaar voor parkeren en er is nu 

een voorstel in voorbereiding voor het 

parkeerbeleid. Er is nu een goede kans 

dat we dit dossier tot een einde kunnen 

brengen, aan ons zal het niet liggen!

Hart voor onze ondernemers
Een stad kan alleen goed draaien wanneer 

ondernemers goed kunnen ondernemen. 

Onze partij heeft daar oog voor. Ons 

raadslid is zelf ondernemer en snapt 

daarom waar ondernemers behoefte aan 

hebben. Dat is vooral een betrouwbare 

overheid, zodat onze ondernemers weten 

waar ze aan toe zijn. 

Ook vinden we de ondernemersavonden 

waardevol, hier komen de gezamenlijke 

belangen van de ondernemers aan de 

orde. Het goede contact tussen politiek en 

ondernemers vinden wij van groot belang. 

Als een van de weinige politieke partijen 

hebben wij de ondernemersavonden altijd 

trouw bezocht.

Beste Enkhuizer inwoner
De afgelopen vier jaar zijn er heel wat 

onderwerpen besproken in de gemeente-

raad. Over sommige onderwerpen heeft u 

misschien wat in de krant gelezen, andere 

onderwerpen hebben misschien de krant 

niet gehaald. Nu deze raadsperiode op z’n 

eind loopt, wil ik graag met u terugblikken 

op een aantal zaken.

Deze vier jaar werden gekenmerkt door de 

bijzondere vorm van bestuur. De coalitie-

besprekingen liepen op niets uit, daardoor 

ontstond er uiteindelijk een raadsbreed 

akkoord. In dat raadsbrede akkoord 

spreekt de raad in gezamenlijkheid uit wat 

er de komende jaren op hoofdlijnen moet 

gebeuren. Zolang je het met elkaar eens 

blijft, kan dat best goed lopen. Maar in 

Enkhuizen… u snapt het.

De eenheid in de Enkhuizer raad is soms 

ver te zoeken, daar kan ik maar slecht 

aan wennen. Zeker als dat ertoe leidt 

dat belangrijke zaken niet de eindstreep 

halen, terwijl de inwoners van Enkhuizen 

er wel op rekenen dat er stappen gezet 

gaan worden. Ik begrijp het daarom ook 

wel dat er bij veel mensen bijna geen 

vertrouwen meer is in de politiek. Soms 

zakte ook mij de moed in de schoenen 

en vroeg ik mijzelf af ‘wat doe ik hier 

nog?’ Maar de week erna kon het ook 

weer heel anders zijn, wanneer er in 

gezamenlijkheid goede dingen tot stand 

kwamen.

Als raadslid heb je de taak om het 

gemeentebestuur in goede banen te 

leiden, maar niet minder de taak om u als 

inwoner van Enkhuizen een stem te geven. 

Wij zijn er voor u. Daarom hecht ik ook 

de meeste waarde aan de gesprekken die 

ik de afgelopen jaren had met inwoners, 

ondernemers, stichtingen, of in welke 

vorm dan ook. Ik heb niet altijd een 

oplossing, maar we kunnen er wel samen 

naar op zoek gaan.

Deze vier jaar zijn bijna voltooid. Een 

periode met momenten van onmacht en 

frustratie, maar ook momenten van plezier 

en energie. Ik mocht de raadsperiode 

starten met de woorden ‘zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig’. Het vertrouwen 

daarop heeft mij kracht en energie 

gegeven, waar ik ook wat van mocht 

doorgeven. Ondanks mijn tekortkomingen 

heb ik invulling proberen te geven aan 

de taak om het goede voor de inwoners 

van Enkhuizen te zoeken. Dat hoop ik, 

samen met de andere fractieleden van 

ChristenUnie-SGP Enkhuizen, ook de 

volgende periode weer te doen.

Een hartelijke groet,

Arnoud Hotting, raadslid
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Wel biodiversiteit, geen bende
Biodiversiteit vinden wij positief. Zo kwam er een voorstel 

om het maaibeheer in de gemeente aan te passen naar een 

insectvriendelijke wijze. Fijn natuurlijk als we met kleine 

aanpassingen de natuur vooruit kunnen helpen, maar niet 

ten koste van alles. Als je niet oplet krijg je brandnetels langs 

wandelpaden, paden waar je door overwoekering bijna niet 

meer doorkomt, je niet meer fatsoenlijk bij je bootje kunt 

komen en.. ratten. Deze dieren houden ervan om zich te 

nestelen in hoog gras. Je kunt op je vingers uittellen dat je 

dan binnen de kortste keren flink aan de slag zal moeten 

gaan met ongediertebestrijding, ook niet goedkoop. Wij 

hadden hiervoor gewaarschuwd en niet onterecht het 

maaibeleid is nu gelukkig opnieuw aangepast. Wel stemden 

we voor meer variatie in beplanting. Daarnaast hebben we 

aanplant van meer bomen in Kadijken voorgesteld. Dus 

geen bende, wel biodiversiteit!

Handen af van het IJsselmeer 
Enkhuizen is nauw verbonden aan het water, waaronder het IJsselmeer. 

Rond het IJsselmeer spelen verschillende belangen, daar moeten we 

alert op zijn. Onze fractie heeft daarop gewezen toen de visie op de 

Noord-Hollandse IJsselmeerkust aan de orde kwam. Wij zijn tegen de 

aanleg van eilandjes, brak gebied en vispaaigebieden. Want wat krijg 

je dan? Dan gaan er ganzen overnachten en de waterkwaliteit gaat 

achteruit. Het IJsselmeer is een drinkwatergebied, daar moet je heel 

zuinig mee om gaan. Ook onze boeren gebruiken het water, ook zij 

hebben schoon water nodig. Dit soort plannen kunnen ook zorgen 

voor meer blauwalg in het water, dat is weer een bedreiging voor de 

recreatie. En we moeten zeker voorkomen dat men het IJsselmeer 

gaat volplempen met zonnepanelen. In zonnepanelen zitten allerlei 

chemische/giftige stoffen. Je wilt dat niet in het IJsselmeer krijgen 

wanneer er bijvoorbeeld door kruiend ijs schade ontstaat aan panelen. 

Sowieso zijn het vaak de big-tech bedrijven die er baat bij hebben, niet 

onze inwoners. Kortom: handen af van het IJsselmeer!

Regionale Energie Strategie (RES)
U heeft er wellicht wel eens wat over gehoord, de 

energietransitie. Onze landelijke overheid heeft heel veel 

ambities, vervolgens gaat het de schutting over naar de 

provincies en de gemeenten. Of wij dan even bij het kruisje 

willen tekenen. Het heeft veel weg van een wurgconstructie. 

We moeten heel veel energie gaan opwekken, maar er 

wordt niet verder gekeken dan windenergie en zonne-

energie. Daarnaast is het plan om wijken van het gas 

te gaan loskoppelen, waar een flink prijskaartje aan 

zit. Tegelijkertijd gaan onze buurlanden juist huizen 

aankoppelen aan het gas. Bij de behandeling in de raad 

hebben we vooral gedacht aan de belangen van onze 

inwoners. Het mag niet ten koste van u gaan. Waar het kan 

willen we de regie houden op de RES, en niet zomaar met 

alle eisen akkoord gaan. Dat is gelukkig gelukt.

Symposium jeugdzorg
In 2020 hebben we samen met onze collega’s in Hoorn en Medemblik 

een regionaal symposium gehouden over jeugdzorg. Dat kwam niet 

uit de lucht vallen, maar is een logisch gevolg van de vele misstanden 

die er in de jeugdzorg zijn ontstaan. Kinderen die hulp nodig hebben 

raken soms dieper in de problemen. Het opgetuigde systeem rond de 

jeugdzorg is ontspoord met schrijnende gevolgen. Bij het symposium 

waren veel personen aanwezig die betrokken zijn bij de jeugdzorg. 

Deze samenwerking in Westfriesland is nodig om de boel goed op de 

rit te krijgen. We zijn er nog lang niet wat betreft het verbeteren van de 

jeugdzorg, maar de positieve reacties op dit symposium geven energie 

om met elkaar hier werk van te maken. We zijn voor een preventieve 

aanpak en hebben voorstellen gedaan ter ondersteuning van gezinnen 

in gemeente Enkhuizen.
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Onderwijshuisvesting
U zal maar beloofd worden dat uw 

kind onderwijs gaat krijgen in een 

nieuw gebouw. Alles lijkt in kannen 

en kruiken te zijn, maar op het laatste 

moment wordt het plan door de 

meerderheid van de Enkhuizer raad 

afgeserveerd. Dat gebeurde vorig 

jaar met het plan over het Integraal 

KindCentrum (IKC) in de binnenstad. 

Een schaamteloze vertoning. 

Het plan zou - volgens de meerderheid 

- beter opgesplitst kunnen worden in 

een kleinere variant van het IKC en 

voor het andere deel in het Snouck van 

Huisvuil in de binnenstad
Afval is een grondstof. Dat is tegenwoor-

dig de manier om tegen afval aan te 

kijken. Het scheiden van de verschillende 

soorten afval is daarvoor wel noodzakelijk. 

Maar hoe doe je dat als je in de binnen-

stad van Enkhuizen woont en je geen 

ruimte hebt voor een rijtje afvalbakken? 

Reden voor ons om het voorstel te doen 

om in de binnenstad te gaan werken 

met nascheiding. Dat heeft het voordeel 

dat er minder ondergrondse containers 

nodig zijn. Vanwege het ruimtegebrek 

in de binnenstad is dat handig. Ook is er 

ruimte om maatwerk toe te passen bij het 

bepalen waar een ondergrondse container 

geplaatst wordt.

Handhaving in het winkelgebied
Al aan het begin van deze raadsperiode 

kwam de overlast in het voetgangers-

gebied aan de orde. Geregeld fietsen 

allerlei mensen door het winkelgebied 

van jong tot oud. Zelfs scooters crossen 

tussen de mensen door. Gevaarlijk en 

asociaal! We hebben een actie in de 

Westerstraat gehouden om hier aandacht 

voor te krijgen en vragen gesteld in de 

raad. Gelukkig zijn de winkels weer open! 

En als vanouds wordt het winkelend 

publiek weer van z’n sokken gereden. 

Wat nodig is: meer handhaven op zinnige 

momenten. Wij hebben een amendement 

(wijzigingsvoorstel) ingediend om van de 

handhaving in het voetgangersgebied een 

speerpunt te maken.

Overlast op het water
In het vaarseizoen is het genieten op het 

water in Enkhuizen. Veel mensen trekken 

eropuit met hun vaartuig en maken er 

een mooie dag van. Tegelijkertijd zijn er 

ook mensen die zich van hun asociale 

kant laten zien en met hun bootjes door 

Enkhuizen aan het racen zijn. Dat geeft 

niet alleen overlast, waaronder vernieling 

van walkanten en broednesten, maar kan 

ook voor gevaarlijke situaties zorgen. 

Wij hebben hier vorig jaar een punt van 

gemaakt tijdens de behandeling van het 

veiligheidsplan. De uitkomst was dat er 

meer gedaan gaat worden aan toezicht 

en handhaving door de politie op de 

binnenwateren in het vaarseizoen.

Loosen ziekenhuis terecht kunnen. Deze 

locatie is daar helemaal niet geschikt 

voor, daar hebben wij in het debat 

meteen op gewezen. Wie probeert hier 

wie nou voor de gek te houden? Het 

college viel ons bij, maar zelfs dat mocht 

niet baten. De meerderheid van de raad 

bleef volharden in hun ongelijk. Vele 

jaren aan moeizame voorbereiding voor 

het IKC werd zodoende in één avond 

verkwanseld in een politiek spelletje. 

De inwoners van Enkhuizen verdienen 

beter, maar hadden nu het nakijken. 

Inmiddels zijn de scholen opnieuw 

bezig met het ontwikkelen van 

plannen voor nieuwbouw, verbouw en 

uitbreiding. Daar staan wij uiteraard 

positief tegenover, want de kinderen 

in Enkhuizen verdienen goede en 

fatsoenlijke scholen. 

Wat tegelijkertijd nodig is, is dat we voor 

alle scholen in Enkhuizen de zaken goed 

op orde hebben. Daar spant het college 

zich gelukkig nu voor in.

Aanpak Wilhelminaplantsoen 
In samenwerking met andere partijen 

hebben we initiatief genomen voor een 

verhard pad naar het Hertenkamp om het 

begaanbaar te maken voor minder validen 

met rolstoel of rollator. Dit idee kwam 

naar voren toen wij op de markt stonden 

om met inwoners in gesprek te gaan. 

Ook hebben we aan de bel getrokken over 

de monumentale bomen op de Boksewei. 

De grond rond de bomen is structureel 

ontwaterd door het graven van greppels 

waardoor ze niet meer met ‘de voeten’ in 

het water staan. En nu zijn die prachtige 

bomen gelukkig toch weer uitgelopen.


