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Alkmaar als Prachtgemeente: solidair, duurzaam & inclusief
Het project Alkmaar Prachtstad bestaat sinds 2002. Het is een initiatief dat inzicht geeft in
hoe rijk de historie van de stad is, hoe fraai het stadscentrum is en hoe mooi de dorpen in
het buitengebied zijn. Het geeft ook een overzicht van alle
activiteiten op het gebied van cultuur, sport, vermaak, recreatie en evenementen. Want sinds de fusie met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp in 2015 is Alkmaar
meer dan een stad en telt het met Driehuizen, Oterleek,
Grootschermer, Schermerhorn, Graftdijk, Noordeinde,
Graft, De Rijp, Stompetoren, Markenbinnen en Zuidschermer een aantal prachtige dorpen en buurtschappen.
Maar er is meer. Alkmaar is ook een prachtgemeente vanwege de mensen die er wonen.
Een aantal van hen heeft onvoldoende mogelijkheden om te pro teren van het aanbod
van Prachtstad. Niet alle voorzieningen zijn namelijk op orde: denk aan zaken als werk,
jeugdzorg, faciliteiten voor inburgering van asielzoekers, ouderenzorg en armoedebestrijding. De PvdA wil in de jaren 2022-2026 vanuit de drie kernwaarden - solidair, duurzaam
en inclusief - doorgaan met het beleid dat wij de afgelopen vier jaar hebben gevoerd en
ons blijven inzetten voor verbeteringen in de gemeente, met als doel dat alle inwoners van
Alkmaar straks gebruik kunnen maken van de initiatieven die onze prachtgemeente biedt.
Faciliteren dat mensen die achterop zijn geraakt, die achterstand kunnen inlopen met medewerking en hulp van anderen in de gemeenschap. Dat is de rol die de PvdA wil spelen
in de gemeentelijke politiek en in het bestuur. Die wisselwerking zit in het DNA van de
PvdA en gaat verder dan alleen het bieden van ondersteuning aan hen die dat nodig
hebben. Dat is leven met- en voor elkaar.
Herwinnen van het vertrouwen bij de burger is essentieel voor de politiek. De achterdocht, ingegeven door
gebeurtenissen op provinciaal en landelijk niveau, manifesteert zich vooral lokaal: de afstand tussen inwoners en politiek is daar het kleinst, de verbolgenheid
het grootst en de herinnering het actiefst. Dat geschonden vertrouwen wil de PvdA herwinnen door de
relatie tussen ‘de gemeente’ en ‘de burger’ opnieuw te
de niëren waarbij beide partijen zich dienstbaar naar
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elkaar opstellen in plaats van een model te kiezen waarbij de één eist en de ander geeft.
De gemeente heeft hierbij al het een en ander gerealiseerd. Alkmaar heeft een loket voor
burgerparticipatie op het gebied van ruimtelijke ordening en dat functioneert steeds beter. Sinds kort moet elk bouwplan aan dat loket worden voorgelegd om te beoordelen of die plannen
aan de regels voldoen. De inwoners worden ook
steeds actiever. Zo was er grote betrokkenheid bij de
ontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station en de Laat-West. Maar het kan altijd beter.
We willen de mensen in Alkmaar bij meer onderwerpen betrekken dan bij alleen het ruimtelijk beleid. Dat
kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het houden van spreekuren door de burgerfora die de PvdA in de gemeente wil installeren. Door versterking van dorpsraden in de
dorpskernen in het buitengebied en van wijkraden in de wijken in de stad. Daarmee nemen we de mensen meer mee in de plannen en verkleinen de kloof tussen buurtbewoners
en overheid. Want vertrouwen wordt alleen hersteld als de burger, wanneer die gebruik
maakt van zijn recht op inspraak, de overtuiging heeft dat er aan de andere kant van de tafel iemand zit niet alleen luistert maar ook daadwerkelijk actie onderneemt.
Wij kunnen geen wonderen beloven. Landelijk beleid gericht op economisch belang van
de markt laat betrekkelijk weinig ruimte voor lokaal beleid gericht op maatschappelijk belang van de burger - met alle gevolgen van dien. Kansloze starters op de woningmarkt. Belastingvoordelen voor de rijken. Groeiende exibilisering op de arbeidsmarkt. Grote kansenongelijkheid in het onderwijs. Hoge subsidies op dure
elektrische leaseauto’s, minimale bijdragen voor de particulier die schoner wil rijden.
De kritiek op die alsmaar groeiende ongelijkheid neemt
toe in de samenleving. Er is dus ruimte voor andere opvattingen dan de neoliberale ideologie van afgelopen jaren.
We kunnen dus écht iets doen aan die ongelijkheid door
op al die onderwerpen maatregelen te nemen waardoor niemand meer buitengesloten
wordt. De PvdA staat voor zo’n beleid.
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Het is aan de lokale afdelingen om landelijke inzet te vertalen naar de plaatselijke politiek.
Politieke partijen kunnen lokaal wel degelijk het verschil maken op beleidsterreinen die
burgers direct raken zoals zorg, onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. De PvdA Alkmaar
heeft voor de raadsperiode 2022-2026 een verkiezingsprogramma opgesteld met voorstellen voor een solidair, duurzaam en inclusief beleid. Met plannen en ideeën waar iedereen beter van wordt en niet alleen een kleine groep bevoorrechte mensen.
De begrippen solidair, duurzaam en inclusief staan voor de kernwaarden van de PvdA. Solidariteit staat voor een manier van besturen die is gericht op het kweken van saamhorigheid, gebaseerd op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Duurzaamheid betekent eerst en vooral dat wij zuinig moeten zijn op de natuur en de natuurlijke hulpbronnen die wij gebruiken. Maar in bredere zin gaat het ook over een rechtvaardiger samenleving met een gezonde balans tussen de belangen van mensen, economie en milieu zodat de kwaliteit van leven voor iedereen merkbaar en blijvend beter
wordt. Een inclusieve aanpak, tenslotte, is een wijze van besturen die is gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, zodat mensen zich met elkaar verbonden gaan
voelen.
Dat beleid staat niet op zichzelf, het
sluit aan bij initiatieven zoals de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van
de VN. Die worden omgezet in nationaal beleid en vertaald naar- en
uitgevoerd op lokaal niveau. Op de
volgende pagina’s vindt u in de
hoofdstukken ‘Solidair’, ‘Duurzaam’
en ‘Inclusief’ welke kant wij op willen
binnen die drie kernwaarden. Een
lijst met bijna 200 concrete voorstellen vindt u op onze website.
Alkmaar solidair, duurzaam en inclusief maken lukt ons niet alleen. Regionaal samenwerken is hierbij van essentieel belang. Wij gaan daarom de banden met onze buurgemeenten Dijk en Waard, Uitgeest, Castricum en Bergen aanhalen om zo de Regio Alkmaar te
versterken. En we zoeken nadrukkelijk de samenwerking met Noord-Holland Noord en de
Metropoolregio Amsterdam. Maar wij hebben u er ook bij nodig, de inwoners van de gemeente Alkmaar. Want als u actief en kritisch bij het vormgeven van de toekomst van onze
mooie gemeente betrokken bent, kunt u overheid en politiek bij de les houden en voorPagina 4 van 13

Verkiezingsprogramma PvdA 2022 - 2026
komen dat beleidsvorming verzandt in eindeloos
partijpolitiek gezever over microscopisch kleine details.
De bekende PvdA politicus Jan Schaefer zei in 1992
in de Tweede Kamer bij een van die oeverloze discussies over mogelijke oplossingen voor de woningnood – die bestond toen ook al - dat je in gelul
niet kan wonen. Als hij nog zou leven zou hij schande spreken van het eindeloze geouwehoer over nut
en noodzaak van duurzaamheid terwijl talloze huishoudens straks te weinig geld hebben om het huis te verwarmen of het eten te koken
door dreigende energie armoede. Dat moet anders en beter. Dat doen wij met andere lokale politieke partijen die dezelfde doelen nastreven. Dat doen wij met de buurgemeenten. Dat doen wij met de provincie. En dat doen wij vooral met u – de burger.
De komende verkiezingen gaan over de periode tot mei 2026 – waar wil de PvdA dan
staan? Dat is simpel. Wij willen naar een gemeente waarin de saamhorigheid is toegenomen. Waarin verstandig wordt omgegaan met energiebronnen en met het milieu. En waarin iedereen mee kan doen en
niemand aan de kant staat.

Solidair
Als je op internet het woord ‘solidair’ intikt krijg je van de Nederlandse Encyclopedie 14 de nities, de één nog mooier
dan de ander en allemaal volledig verwant met het gedachtegoed van de PvdA. De mooiste staat er niet bij, de onvergetelijke zin “één voor allen, allen voor één” van de Franse
schrijver Alexandre Dumas in zijn meesterwerk ‘De 3 musketiers’. Daarmee benoemde hij het begrip op een manier die
elk mens onmiddellijk snapt. Het is alleen jammer dat de huidige regering daar zo weinig mee doet met betrekking tot
het leven van zoveel mensen aan de onderkant van de samenleving.

Sylvia: “Er is sprake van woningnood onder gescheiden ouders
met kinderen, die moeten vaak
lang wachten voor er een woning voor ze beschikbaar komt.
Aan dat probleem zou op korte
termijn iets gedaan moeten

Solidariteit is de kernwaarde in het sociaaldemocratische ge-
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dachtegoed dat heeft geleid tot de opbouw van de verzorgingsstaat. Na het Kinderwetje
van Van Houten uit 1874 zijn veel wetten aangenomen die de rechtspositie van ‘gewone’
mensen in loondienst substantieel verbeterde. Bij de invoering van al die wetten waren de
PvdA en haar voorgangers betrokken. Jammer genoeg zijn er ook initiatieven gesneuveld,
zoals de Vermogens Aanwas Deling van het Kabinet Den Uyl waardoor werknemers nu
niet mee delen in de winst van de onderneming waar zij werken, via door hen zelf beheerde aandelen. Maar wij blijven die route als sociaaldemocratische partij volgen – ook op lokaal niveau in Alkmaar.
Solidariteit komt misschien het beste tot uiting in ons
ruimhartige armoedebeleid. Het is de opdracht van de
sociaaldemocratie om mensen zoveel mogelijk aan de
armoede te laten ontstijgen. Financiële ondersteuning is
daarbij soms nodig. Werkende armen en mensen in de
bijstand verdienen extra aandacht en ondersteuning,
net als kinderen die opgroeien in armoede. De sociaaldemocratie heeft de plicht hen dezelfde kansen op een
menswaardig leven te bieden als anderen, die meer geluk hebben gehad.

Gonnie Muijs: “Veel ouderen wonen

Solidariteit is cruciaal op de woningmarkt. Koopwoningen zijn voor velen onbetaalbaar, wachtlijsten in de sociale huursector nemen toe. Dit vereist drastische maatregelen om de kloof tussen mensen met- en zonder eigen woning te verkleinen. Daarom willen wij dat 35%
van de nieuw te bouwen woningen sociale huurwoningen worden. Daar bovenop willen wij nog eens 10 %
betaalbare koopwoningen van maximaal € 248.000.
Verder maken wij ons hard om de positie van woningcorporaties te versterken bij nieuwe woningbouw ontwikkelingen. Woningcorporaties hebben geen korte
termijn belang. Ze staan voor sociaal vastgoed en blijven betrokken in de wijk. Daarmee moeten ze permanent kunnen blijven investeren in een leefbare buurt en
zijn ze een onmisbare schakel voor nieuwe woningbouwontwikkelingen in Alkmaar.

alleen in een groot huis. Als zij hulp
nodig hebben krijgen ze dat – maar de
eenzaamheid ligt op de loer. Hofjes
met betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen voor senioren.
Voorwaarden: de woning is voor eigen
gebruik van bewoners ouder dan 67
jaar. Voordelen: grotere woningen voor
jonge gezinnen, zorg wordt verleend
van deur tot deur en niet van hot naar
her én het gaat vereenzaming tegen.
De oude school de Baanbreker in Graft
biedt voor deze oplossing een mooie
kans. Zodat je als oudere zonder zorgindicatie weer perspectief hebt en
niet langer gevangen zit in je eigen, te
grote huis.”
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In de afgelopen 4 jaar zijn er in Alkmaar 2034 nieuwe woningen gerealiseerd. In het Woonakkoord dat Alkmaar samen
met de regiogemeenten en de provincie heeft gesloten, is de
ambitie uitgesproken de komende 4 jaar 2000 woningen per
jaar te bouwen. Door de Wet Voorkeursrecht Gemeenten vaker te gebruiken, kan de politiek een actiever grondbeleid
voeren en speculatie met bouwgrond voorkomen. Daarmee
krijgt de gemeente meer grip op bouwprocessen, zodat die
sneller en ef ciënter kunnen verlopen. Ook wil de partij vorm
geven aan het beginsel van solidariteit tussen generaties en
ouderen proberen te overtuigen naar leeftijdsbestendige,
onderhoudsarme, moderne appartementen te verhuizen
waarmee de grotere woningen waar zij nu in wonen weer beschikbaar komen voor een nieuwe generatie gezinnen met jonge kinderen.
Solidariteit gaat over hoe wij onze ambities nancieren. De publieke sector stimuleert
mensen gezond te leven, private partijen gaan er met de winst van die investering vandoor. Wij willen met de markt in gesprek over nieuwe vormen van samenwerking, waarbij
lasten en lusten eerlijker verdeeld worden. De gemeentelijke lasten houden wij op het
huidige lage niveau. Indien nodig is een kleine verhoging van de OZB voor woningen of
bedrijfspanden voor ons bespreekbaar. Voor individuele eigenaren gaat het om enkele
euro’s per maand, bij elkaar levert dit de gemeenschap veel op. Wij vragen bedrijven die
pro teren van de gunstige voorzieningen in Alkmaar een nanciële bijdrage te leveren
aan de gemeenschap. Social Return on Investment is onderdeel van ons inkoop- en gunningsbeleid.

Duurzaam
Duurzaam handelen betekent eerst en vooral zuinig
zijn op de natuur en de hulpbronnen die wij gebruiken. In bredere zin gaat het ook over een rechtvaardiger samenleving met een gezonde balans tussen
de belangen van mensen, economie en milieu zodat
de kwaliteit van leven voor iedereen merkbaar en
blijvend beter wordt. Het is inmiddels duidelijk: duurzaamheid is geen exclusief linkse hobby, maar een
onvermijdelijke doelstelling. Het is absolute nood-
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zaak dat wij onze wereld leefbaar houden – het is tenslotte
de enige die we hebben. En de tijd dringt. De opwarming
van de aarde zorgt voor veel sterfte, vooral onder ouderen
en armere bevolkingsgroepen. De permafrost smelt waardoor ziektes als de pokken en de pest terugkomen. Leefgebieden van bedreigde diersoorten worden steeds kleiner.
Verwoestijning en watertekorten leiden tot een toenemend
aantal con icten in vooral minder ontwikkelde regio’s. De effecten op de leefomgeving zijn enorm: vernietigende overstromingen, verwoestende orkanen, verzengende bosbranden en zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen.

Ester Oude Nijhuis: “Ik maak me
zorgen over klimaatverandering,

De gesel van klimaatverandering op de samenleving is drieledig: rampen gebeuren vaker, de materiële schade is
steeds groter en de emotionele impact is veel erger. En het
komt steeds dichterbij. Denk aan de overstroming in Limburg in juni 2021 en wat er op 18 juni dat jaar in Alkmaar
gebeurde. De extreme regenval veroorzaakte veel overlast;
de oude binnenstad stond op vele plekken onder water en
bij de Bergertunnel stond het water zo hoog dat mensen er

we wonen immers onder zeeniveau in Alkmaar! Ik kan me zo
opwinden over partijen die de
boel vertragen en vragen blijven
stellen of actie nodig is. Er is nú
actie nodig om onze veiligheid te
garanderen, met aandacht voor
betaalbaarheid voor iedereen!”

in konden zwemmen.
En dit is nog maar het begin. De problematische gevolgen van klimaatverandering worden op korte termijn onbeheersbaar – tenzij wij direct handelen. De lokale politiek maakt
hierbij deel uit van een groter geheel: vanuit de VN Klimaatafspraken, Europees beleid en
nationale wet- en regelgeving wordt de vertaalslag gemaakt naar lokale maatregelen en
uitvoering. De situatie vereist dat je bij de uitvoering op juist dat lokale niveau wel ambitie
moet tonen. De PvdA Alkmaar hééft die ambitie en wil
die waarmaken.
Kortom: wij moeten in de gemeente onmiddellijk en
serieus aan de slag met klimaatadaptatie. Dit doen wij
door het ontwikkelen van concrete maatregelen om
niet alleen minder, maar vooral ook duurzamer energie
te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren
van woningisolatie subsidies, leningen en gezamenlij-
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ke inkoopacties. We vergroenen wijken in de stad die last hebben van hittestress door bijvoorbeeld het aanplanten van geveltuinen en bevorderen van groene daken en te zorgen
voor een goede (regen)wateropslag.
De PvdA wil de lokale economie verduurzamen door in te zetten op een kringloopsysteem
waarin afval niet meer bestaat. Daarbij zetten wij in op het verminderen van de hoeveelheid zwerfvuil en restafval door campagnes gericht op bewustwording en door gescheiden inlevering van recyclebare grondstoffen makkelijker te maken. Ook stimuleren wij ondernemers die circulair produceren en verduurzamen de afvalinzameling door te investeren in vuilniswagens op waterstof.
De Regionale Energie Strategie 2.0 moet ambitieuzer dan de RES 1.0. De regio Alkmaar
zet nu ook in op energie-innovatie maar er kan en moet meer.
De PvdA wil dat de gemeente met hulp van EU-subsidies pilots opzet met veelbelovende nieuwe technieken zoals energieopslag. Wij dagen marktpartijen uit om klimaat-innovatief
bij te dragen aan de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal.
Succesvolle innovaties op het gebied van windmolentechnologie bieden ruimte om via windenergie een bijdrage te leveren aan het realiseren van een samenleving die is afgekickt
van een verslaving aan fossiele brandstof.
De manier waarop wij onszelf en onze spullen verplaatsen
moet grondig op de schop. Dat kan en moet duurzamer dan
wij het nu doen. In de stad krijgen voetgangers en etsers
voorrang op automobilisten. Wij zetten in op meer etsstraten en het verder uitbreiden
van centrale parkeervoorzieningen om meer ruimte te maken op straat voor zowel duurzame logistiek als om het leven te vieren. Om je huis te verwarmen en eten te koken moet
energie voor iedereen betaalbaar blijven. Energie wordt steeds duurder en investeringen
die nodig zijn om energie te besparen en zelf duurzaam op te wekken zijn niet voor iedereen nancieel haalbaar. De PvdA wil de energie armoede die mede hierdoor dreigt absoluut voorkomen. Een actieve nanciële rol van de gemeente is hierbij noodzakelijk.
Versterken van de biodiversiteit is een belangrijk aspect van duurzaamheid. In natuurgebieden zoals de Eilandspolder, het Geestmerambacht en de Oudorperhout staat de natuur voorop. Om verdere veenbodemdaling in de Eilandspolder te voorkomen willen we
de teelt van nieuwe natte gewassen als lisdodden – een uitstekend natuurlijk isolatiemate-
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riaal - mogelijk maken. We intensiveren Operatie
Steenbreek door stoeptegels gratis op te laten halen
en de subsidiemogelijkheden voor gezamenlijke gevel- of buurttuinen te verruimen. Iedere school krijgt
de kans een groen schoolplein in te richten zodat
kinderen van jongs a eren over het belang van natuur en biodiversiteit. Tenslotte doen we onderzoek
naar de mogelijkheid meer bomen aan te planten,
zowel in de vorm van Tiny Forests en nieuwe stadsparken als een echt bos.

Inclusief
Een samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft, én actief mee kan doen
heet ‘inclusief’. In werkelijkheid is in onze samenleving het begrip ‘competitief’ bepalend.
En die begrippen sluiten elkaar per de nitie uit. Een inclusieve, solidaire samenleving is
gebaseerd op barmhartigheid, opkomen voor elkaar, samen delen. In een competitieve,
marktgerichte gemeenschap domineert meedogenloos eigenbelang van een kleine, bevoorrechte bevolkingsgroep ten koste van het algemeen belang van de veel grotere
groep zonder en met minder privileges. Het wantrouwen waarmee de overheid omging
bij problemen met de Toeslagenwet en de Participatiewet in de publieke sector stak schril
af bij de ruimhartigheid waarmee diezelfde overheid het coronasteun liet regenen in de
particuliere sector. De grootste verdienste van het neoliberalisme is dan ook niet het vergroten van rijkdom maar de extreem oneerlijke verdeling ervan.
Neoliberale ideologen prediken dat burgers hun individuele belangen najagen, gedragswetenschappers tonen in uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan dat Nederlanders
sociaal zijn en zich veelvuldig voor anderen inzetten. Een losoof de nieerde de mens ooit
als “een sociaal wezen wier natuurlijk egoïsme gepaard gaat met een even natuurlijke behoefte aan solidariteit”. Dat sociale wezen verdient een betere habitat dan de neoliberale biotoop waarin het de laatste
decennia heeft moeten leven.
Een inclusieve samenleving begint bij de jeugd. Door
intensievere samenwerking tussen scholen en jeugdzorg is er op school plek voor elk kind. Wij investeren

fi

fi

fi

fl

Pagina 10 van 13

Verkiezingsprogramma PvdA 2022 - 2026
in alle dorpen en wijken in een bloeiend verenigingsleven en in ambulant jongerenwerk.
Verenigingen, en met name de vrijwilligers die de verenigingen draaiend houden, zijn van
essentieel belang voor een inclusieve samenleving. Wij willen investeren in speeltuinen en
-plekken als laagdrempelige faciliteiten waar ouders elkaar ontmoeten.
Opvoedproblemen worden zoveel mogelijk genormaliseerd, ze horen bij het leven en betekenen niet dat er iets “mis” zou zijn met het kind. Waar
nodig wordt snel noodzakelijke, laagdrempelige en deskundige ondersteuning geboden. Voor kinderen die om
wat voor reden dan ook meer zorg nodig hebben, werken
wij nauw samen met jeugdhulpverleners om de best passende zorg te bieden. Marktwerking in de jeugdzorg leggen wij aan banden.
In een inclusieve samenleving is het hebben van werk essentieel: wij zijn tenslotte de Partij van de Arbeid. Wij creëren daarom basisbanen: volwaardige banen op minimumloonniveau, zodat mensen die langdurig een uitkering hebben, de kans krijgen om volwaardig mee te doen.
De gemeente Groningen heeft daar bijvoorbeeld goede
ervaringen mee opgedaan bij het inschakelen van langdurig werklozen bij het onderhoud van sportvelden en als
conciërges op scholen. Maar ‘meedoen’ in de samenleving is minstens zo belangrijk.

mantelzorger ervaar ik dat de zorg
door de GGZ voor de meer complexe
patiënt niet toereikend is. ‘Beter worden doe je thuis’ klinkt mooier dan
het in werkelijkheid is. Door de
enorme beddenreductie zijn er zo
goed als géén plekken waar deze

De Participatiewet interpreteren wij ruimhartig: uitgangspunt is het leveren van maatwerk, gebaseerd op het individu in kwestie, waarbij wij misbruik van ons sociale zekerheidssysteem goed zullen onderzoeken. Wij waarderen vrijwilligerswerk en mantelzorg als een waardevolle
bijdrage aan de samenleving. Met werkgevers, het onderwijsveld en de nieuwe Sociale Onderneming Regio
Alkmaar (het oude WNK en HalteWerk) maken wij afspraken over bij- en omscholing zodat we mensen opleiden
voor banen van de toekomst.

Pagina 11 van 13
fi

Denise Holtkamp: “Als naaste en

mensen langdurig kunnen verblijven.
Er zijn geen voorzieningen om dit tekort op te vangen. Het zou een stap in
de goede richting zijn als Alkmaar
samenwerking van de betrokken organisaties eist en voorzieningen zou
faciliteren in de wijken zelf waar
mensen terecht kunnen. Voor een
kop kof e, een boterham en een luisterend oor.”
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Inclusiviteit betekent ook dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Daarom stimuleren wij gemeenschappelijke woonvormen voor senioren maar ook grootschaliger en gemengde wooncomplexen zoals de Alkenhorst in Hoefplan. De buitenruimte richten wij zodanig
in, dat ouderen zich middels goede bewegwijzering,
brede trottoirs en veilige etsstraten gemakkelijk te
voet of per ets kunnen blijven verplaatsen. Ook zorgen wij voor voldoende openbaar toegankelijke toiletten. De gemeente moet op alle niveaus toegankelijk zijn voor de burger, fysiek en virtueel. Als die toegankelijkheid wordt
ondermijnd voor bepaalde groepen – omdat zij een lichamelijke handicap hebben of
problemen met digitalisering – moet de gemeente voor een oplossing zorgen.
In een inclusieve samenleving is er geen ruimte voor vreemdelingenhaat, discriminatie of
racisme. Wij ondersteunen groepen die hier wel mee geconfronteerd worden en zetten
ons onverminderd in voor een samenleving, waarin diversiteit gezien wordt als een bron van inspiratie zoals onder
meer de LHBTIQ+-gemeenschap. Alkmaar is van iedereen, ongeacht geloof, politieke overtuiging, huidskleur,
seksuele geaardheid of culturele achtergrond. Wij kunnen en mogen onze ogen en harten niet sluiten voor het
leed elders in de wereld. Voor mensen op zoek naar veiligheid en bescherming tegen vervolging, con icten en
mensenrechtenschendingen zijn wij een welkome samenleving. Als er een verzoek komt om asielzoekers en/of statushouders op te vangen dan werken wij daaraan mee.
Inclusiviteit komt ook tot uiting in onze ruimtelijke ordening. Wij bouwen gemengde wijken waarin plek is voor iedereen. De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting,
onder meer door nieuwe straten zoveel mogelijk verkeersarm of verkeersvrij te maken. Wij
kiezen voor stedelijke verdichting en hoogbouw waar dat kan. Uitbreiding van de dorpen
is lastiger omdat de grond rondom de dorpen vrijwel altijd andere bestemmingen heeft
(natuur, landbouw).
Hier en daar is inbreien op kleine schaal mogelijk als bestaande bebouwing verdwijnt. Alleen in Stompetoren-West is ruimte voor uitbreiding, het dorp kan daarmee het huidige
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voorzieningenniveau behouden en het biedt de jeugd de kans in het dorp te blijven wonen. Wijkcentra, buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke pijlers van de inclusieve samenleving. De laagdrempelige inloopfunctie maakt hen aanspreekpunt van de gemeente waar mensen terecht kunnen
voor vragen, voorlichting en ontmoeting.
Inclusiviteit gaat ook over onze dorpen. Zij maken sinds
2015 onlosmakelijk deel uit van de gemeente Alkmaar en
verdienen speciale aandacht. Niet alleen omdat dorpen
vaak een goed voorbeeld geven van een inclusieve samenleving waar men naar elkaar omkijkt. Ook omdat er speci eke problemen spelen die om een oplossing vragen, zoals
vergrijzing en het behoud van voorzieningen.
Het in stand houden van de karakteristieke dorpskernen zoals Oterleek, Graftdijk en Markenbinnen, de continuïteit in Graft van hoogwaardige ouderenzorg, ondersteuning voor culturele initiatieven in de kerken in Graftdijk, De Rijp,
Schermerhorn, Markenbinnen en Grootschermer en behoud van de dorpscultuur in het
algemeen is daarbij van belang. Problemen die in de stad spelen, zoals verkeersoverlast
en doorstroming op de woningmarkt, spelen ook in de dorpen – maar op een andere
schaal. Oplossingen voor deze problemen moet altijd samen met de inwoners van de betreffende dorpen gevonden worden. Zij weten zelf het best wat er in het dorp speelt en wij
hebben het volste vertrouwen in hun vermogen tot samenwerken om er met vereende
krachten uit te komen.
Sport en cultuur tenslotte zijn belangrijke pijlers onder een inclusieve samenleving. Wij
stimuleren bewegen en sport in de openbare ruimte, op
scholen en in verenigingsverband. Bestaande culturele
instellingen en organisaties moeten we koesteren en
duurzaam nancieren. Culturele broedplaatsen en initiatieven voor een meer divers cultuuraanbod verdienen
onze steun. In een inclusieve samenleving slaapt niemand op straat. Helaas is de realiteit weerbarstiger. Experimenten met innovatieve oplossingen voor dakloosheid, zoals ‘Housing First’, het project ‘Onder de
Pannen’ en ‘Skaeve Husen’ bouwen wij verder uit.
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Onze concrete voorstellen
Wij zetten ons de komende vier jaar in om, vanuit onze kernwaarden, zaken voor elkaar te
krijgen in de gemeente Alkmaar. Hieronder treft u bijna tweehonderd voorstellen voor
concrete verbeteringen, geordend per beleidsterrein.
Wonen
1. Woningcorporaties krijgen een voorkeurspositie bij ontwikkelingen van gronden in
gemeentelijke eigendom
2. Huizen zijn om in te wonen, niet om te verzamelen. We nemen alle maatregelen die
wettelijk mogelijk zijn om huisjesmelkers tegen te gaan en bestuderen onder meer de
mogelijkheden om een vergunningsplicht in te voeren voor eenieder die meer dan één
woning bezit.
3. De gemeente voert een actief grondbeleid waarin bijvoorbeeld middels het
voorkeursrecht gemeenten, grond of opstallen op potentiële woningbouwlocaties
verworven wordt. Binnen financiën wordt er gekeken om de ruimte voor strategische
aankopen te verhogen met 30% – 50% om dit actief grondbeleid te kunnen
verwezenlijken.
4. We nemen in gemeentelijk beleid op dat 35% van alle nieuwbouwwoningen sociale
huur en 10% betaalbare koop (tot 248.000 euro) of middenhuur (tot 1000 euro per
maand) is.
5. We maken het voor ontwikkelaars van kleinere kavels binnen het Alkmaars Kanaal
mogelijk de verplichting tot sociale huur af te kopen via een fonds, mits per deelgebied
minimaal 35% sociale huur en 10% betaalbare koop en/of middenhuur gerealiseerd
wordt.
6. De gemeente inventariseert de behoefte aan verschillende soorten seniorenwoningen
zoals hofjes, aanleunwoningen, mantelzorgwoningen, meer-generatiewoningen en
diverse woon-zorgcombinaties en zorgt er in overleg met ontwikkelaars voor dat deze
ook gebouwd worden om doorstroming te stimuleren.
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7. De gemeente faciliteert initiatieven voor gemeenschappelijke woonvormen voor
senioren, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap of woon-en zorgcoöperaties.
Hier wordt een speciale contactambtenaar voor aangesteld, die initiatiefgroepen
verder helpt met contacten, vergunningen en het zoeken naar
financieringsmogelijkheden en geschikte locaties.
8. Experimenten met verhuisvergoedingen, de mogelijkheid om bij samenwonen
wachttijden voor een sociale huurwoning bij elkaar op te tellen en voorrang te verlenen
aan mensen die een andere sociale huurwoning achterlaten worden voortgezet en, bij
bewezen succes, verder uitgebouwd.
9. In Stompetoren West zien wij ruimte voor de ontwikkeling van 450 woningen volgens
duurzame, bio diverse en energiepositieve bouw, ten behoeve van de organische groei
van het dorp en het behoud van het voorzieningenniveau. Wij blijven ons inzetten voor
de realisatie van Stompetoren-West.
10.We realiseren de komende vier jaar extra woonwagenstandplaatsen in de Vroonermeer
en op tenminste één andere locatie binnen onze gemeente.
11.Met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord, werkgevers en uitzendbureaus
maken we afspraken voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.
12.Gedwongen huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. We onderzoeken
hiertoe ook onorthodoxe aanpakken, samen met corporaties en banken.
13.We stellen samen met de woningbouwcorporaties die actief zijn in onze regio binnen
een termijn van één jaar een plan van aanpak op om de positie van
woningbouwcorporaties te versterken, in het bijzonder rondom het Alkmaars Kanaal.
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Klimaatbeleid
1. De gemeente maakt maximaal gebruik van zonnepanelen op het eigen vastgoed.
2. De gemeente Alkmaar faciliteert en participeert (ook financieel) in pilots met waterstof
gericht op transport en industrie.
3. We rollen het warmtenet van HVC verder uit en sluiten de komende jaren de eerste
wijken met bestaande woningen hierop aan.
4. Wijken waarin de inkomens laag zijn en de energierekeningen hoog komen als eerste
in aanmerking voor (hulp bij) verduurzaming.
5. Nieuwe bouwplannen worden verplicht klimaatadaptief en natuurinclusief. In navolging
van de provincies Zuid-Holland en Utrecht leggen we afspraken hierover vast in een
convenant, liefst op regionale of provinciale schaal.
6. Parkeerplaatsen worden vergroend, met waterdoorlatende verharding en de aanplant
van bomen voor schaduw. De komende vier jaar vergroenen we tenminste vijf
parkeerterreinen.
7. Plantsoenen worden bij- en vlindervriendelijk ingericht, met bij voorkeur inheemse
planten.
8. Er komt een subsidieregeling voor regenwateropvang door particulieren, waarmee ook
grootschalige opvang in bijvoorbeeld zakken in de kruipruimte gedekt wordt.
9. We breiden het aantal wadis (groene regenwaterbuffers) in onze gemeente uit. De
komende vier jaar komen er in tenminste drie wijken wadis bij.
10.We maken afspraken met corporaties dat als zij huurwoningen verduurzamen,
koopwoningen in dezelfde wijk tegen kostprijs mee kunnen doen.
11.Onze inzet voor de Regionale Energie Strategie 2.0 is een stevige(r) bijdrage van
Alkmaar aan de energietransitie. Als de totale hoeveelheid duurzame energie die in
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onze energieregio wordt geproduceerd achterblijft bij de verwachtingen, zet Alkmaar
een tandje bij. Daarnaast richten we ons op het verder helpen van nieuwe technieken
en op energieopslag.
12.We onderzoeken mogelijkheden om elektrisch rijden ook voor mensen in de bijstand
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met elektrische deelauto’s of inruilacties via de
bijzondere bijstand.
13.De gemeente stimuleert upcycling van oude zonnepanelen.
14.Voorlichting over praktische maatregelen die inwoners kunnen treffen om hun
energierekening omlaag te krijgen en gezamenlijke inkoopacties voor o.a.
zonnepanelen en isolatie worden voortgezet.
15.We (her)introduceren gemeentelijke duurzaamheidsleningen, waarmee huiseigenaren
tegen geen of zeer geringe kosten hun woning kunnen aanpassen naar (bijna)
energieneutraal.
16.We betrekken onze inwoners bij nieuwe projecten voor grootschalige energie-opwek
en laten hen hier ook financieel in participeren, zodat de winst van duurzame energie
ook bij hen terecht komt. We ondersteunen hiertoe actief burgercooperaties zoals
Alkmaar Energie. De komende vier jaar worden tenminste drie grootschalige
coöperatieve energieprojecten opgezet.
17.We onderzoeken mogelijkheden om monumentale panden en historische woningen in
de dorpen en binnenstad op verantwoorde wijze te verduurzamen en helpen de
bewoners hiermee.
18.Bij de gunning van projecten worden duurzaamheid (zoals energiezuinig (ver)bouwen,
klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen) en sociaal en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (Social Return On Investment) zwaar meegewogen.
19.We ontwikkelen een integrale visie tussen de omgevingswet en domeinen als
biodiversiteit en energietransitie.

Pagina 5 van 23

Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 - 2026

20.Om papierverspilling tegen te gaan introduceren we in Alkmaar een opt-in systeem
voor reclamefolders in de vorm van een ja-ja sticker waarmee mensen aan kunnen
geven wél reclamefolders te willen ontvangen. De standaard wordt om alleen huis-aanhuisbladen te ontvangen.
Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO
1. We vereenvoudigen de formulieren voor het aanvragen van WMO.
2. We brengen huishoudelijke hulp onder in de bijzondere bijstand, om te voorkomen dat
mensen die dit prima zelf kunnen betalen (of in het verleden ook altijd zelf betaalden)
dit nu op kosten van de gemeenschap doen.
3. We erkennen mantelzorg als tegenprestatie en schaffen onnodige
bijstandsverplichtingen af.
4. We maken extra middelen vrij voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
5. We pakken overlast van daklozen en verwarde personen aan door de achterliggende
problemen te behandelen. Bewezen succesvolle aanpakken als Housing first, het
project Onder de pannen en voorzieningen zoals Skaeve Huse worden voortgezet en
verder uitgebouwd.
6. We ontwikkelen een integrale aanpak om onaanvaardbare gezondheidsverschillen
tussen mensen die meer en minder te besteden hebben te verkleinen. In ons
volksgezondheidsbeleid gaan we uit van een brede, positieve definitie van
gezondheid: niet het voorkomen van ziekte, maar het bevorderen van algeheel
welbevinden staat centraal.
7. We gaan met zorgverzekeraars in gesprek over welke bijdragen (ook financieel) zij
kunnen leveren aan het voorkomen van gezondheidsklachten. De ‘winst’ van preventie
slaat nu immers voor een groot deel neer bij de zorgverzekeraars, terwijl de kosten
voor de gemeente zijn.
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8. We richten de buitenruimte zo in dat deze aantrekkelijk is voor preventieve
gezondheidsbevordering (fietsen/wandelen/sporten).
9. We zetten het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap om in
duidelijk gemeentelijk beleid, compleet met doelstellingen, evaluatie en participatie.
We zorgen dat alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, ook door bewoners
met fysieke beperkingen gebruikt kunnen worden.
10.We ontwikkelen een toekomstvisie voor betaalbaar WMO-vervoer. Mensen met een
beperking mogen kosteloos een begeleider meenemen.
11.We investeren in meer gratis watertappunten op plaatsen waar veel mensen komen. De
komende vier jaar worden er minstens tien extra watertappunten geopend.
12.We maken werk van de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking,
ouderen en mensen die digitaal minder vaardig zijn. In lijn met de aanbevelingen
hierover van het World Wide Web Consortium (toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1,
niveau A + AA). Zowel in onze gemeentelijke websites als bij verbonden partijen.
13.We Investeren in programma’s voor digitale zelfredzaamheid.
Jeugdzorg
1. We zetten maximaal in op preventie en normalisering van opvoedvraagstukken in de
jeugdzorg.
2. Hierbij heeft de gemeente speciale aandacht voor (v)echtscheidingen,
taalachterstanden en kinderen die opgroeien in armoede. De
ondersteuningsprogramma’s voor deze groepen worden op zijn minst gecontinueerd.
3. We weren ‘zorgcowboys’ die met een enkelvoudige of gestandaardiseerde
behandeling van lichte problematiek hoge winsten maken. Systeempartners in de
jeugdzorg die ook investeren in opleiding, complexe gevallen en zorgcoördinatie
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worden beloond met een passend, gedifferentieerd tarief en langlopende contracten.
Die partners krijgen ons vertrouwen met ruimte voor eigen, professionele afweging.
4. Hoogspecialistische jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn in onze regio.
5. Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en welzijnsinstellingen moet
beloond worden.
6. We starten een pilot met een sociaal wijkteam met specialisten (ook uit Jeugdzorg) in
Overdie.
7. De in de vorige periode gedane investeringen in outreachend jongerenwerk worden
gecontinueerd en indien nodig verder aangevuld.
8. Met de bij het jongerenwerk betrokken wijkcentra ontwikkelen we een intensieve
samenwerking, zodat ook het “geluid uit de wijk” goed geborgd blijft.
9. We investeren in kwalitatief goede 1e-lijns jeugdhulp door professionals (Jeugd en
Gezinscoaches) die ook zelf ambulante zorg kunnen verlenen. Dicht bij jeugdigen,
zoals op scholen, consultatiebureaus of in buurt- en dorpshuizen, met zo min mogelijk
papierwerk en korte lijntjes met de specialistische zorg.
10.We blijven druk uitoefenen op het Rijk voor passende financiering van de jeugdzorg,
zodat het vak van zorgprofessional aantrekkelijker wordt en meer mensen hiervoor
kiezen.
11.Geld voor jeugdzorg gaat naar zorg, niet naar bureaucratie. We intensiveren de
regionale samenwerking op dit dossier om te voorkomen dat zorgaanbieders voor
iedere gemeente andere regels moeten volgen, schaffen ingewikkelde constructies
met hoofd- en onderaannemers af en voorkomen zoveel mogelijk aanvullend
papierwerk boven op een beschikking. Onderwijs/zorg arrangementen waar structureel
behoefte aan is worden via lumpsum financiering gefinancierd.
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Jeugd en onderwijs
1. We laten jongeren zelf bepalen aan welke openbare voorzieningen (sportveldjes,
hangplekken, skatebanen, overdekte ruimtes) zij behoefte hebben. We stellen jaarlijks
200.000 euro ter beschikking hiervoor.
2. Er wordt opnieuw gezocht naar een accommodatie, zoals het oude Foxy of Argos,
waarin de jeugd zelf activiteiten organiseert.
3. We ondersteunen buurt- en wijkspeeltuinen, ook financieel. Dit zijn ook
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor ouders en belangrijke plaatsen voor
kinderen om te leren samenspelen en te bewegen.
4. We versterken de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs: veelgevraagde jeugdzorg
wordt beschikbaar gemaakt binnen Integrale Kind Centra en inpandig op scholen voor
SO en SBO.
5. We overleggen met basisscholen over de mogelijkheden te experimenteren met
‘verlengde schooldagen’, waarbij onderwijs en opvang flexibeler gecombineerd
worden.
6. We helpen scholen bij het wegwerken van taal-en leerachterstanden, bijvoorbeeld
door samenwerking met de bibliotheek in projecten als ‘de bibliotheek op school’ te
stimuleren en financieel te faciliteren.
7. Het programma Vroegtijdige Schoolverlaters wordt voortgezet om te stimuleren dat
kinderen hun opleiding afmaken. De gemeente overlegt met alle partijen om ervoor te
zorgen dat elke leerling een starkwalificatie haalt.
8. We verhogen het budget voor basisscholen om jonge leerlingen kennis te laten maken
met kunst en cultuur met 100.000 euro per jaar.
9. Wij helpen basisscholen en leerlingen in de basisschoolleeftijd met het aanleren van
codeer- en software skills. Hier stellen we jaarlijks 100.000 euro voor beschikbaar.
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10.We organiseren betaalbaar muziekonderwijs door allianties van muziekscholen,
(amateur)orkesten en poppodia.
11.We houden een sterke verbinding met universitair onderwijs in Amsterdam, onder
meer door te investeren in Data Science Alkmaar
12.We stimuleren, ook financieel, educatieprogramma’s gericht op de preventie van
verslaving aan gamen, alcohol en drugs en over de risico’s van social media.
13.De gemeente faciliteert via Alkmaar Sport samenwerking tussen (basis)scholen en
sportverenigingen om kinderen gratis kennis te laten maken met verschillende sporten.
Circulaire economie
1. Innovatieve startups op het gebied van duurzaamheid worden actief gefaciliteerd,
onder meer in het gemeentelijk inkoopbeleid.
2. Om extra woon-werkverkeer te voorkomen zetten we vol in op het creëren van extra
werkgelegenheid voor onze groeiende gemeente.
3. IT, Data Science en duurzame innovatie vormen hierbij de kern van ons economisch
profiel.
4. We geven onze ondernemersloketten en de regionale ontwikkelingsmaatschappij de
opdracht mee om toekomstbestendige bedrijven aan te trekken en te werken aan de
opschaling van startups die de samenleving, groene economie en banen van de
toekomst bedienen.
5. Met het onderwijs en bedrijfsleven maken we afspraken om mensen op te leiden of om
te scholen voor werk in kansrijke sectoren als de bouw, zorg, of installatiebranche.
6. Alkmaar werkt toe naar een duurzame kringloopmaatschappij gebaseerd op lokale
circulaire processen. Een lokaal betaalnetwerk kan hier een bijdrage aan leveren.
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7. We breiden onze activiteiten in het kader van het programma ‘cirkelsteden’ uit. Circulair
inkopen en aanbesteden wordt de norm in Alkmaar.
8. We stimuleren het afnemen van regionale producten en diensten zoveel als mogelijk.
Werk en inkomen
1. Wij zetten in op omscholing en bijscholing voor banen van de toekomst in combinatie
met het gericht aantrekken van bedrijven die toekomstbestendig zijn en dit soort
banen faciliteren. Er zijn branches met enorme personeelstekorten in de IT, techniek,
bouw en de zorg.
2. De gemeente organiseert samen met het bedrijfsleven arbeidsmarkten in wijken waar
groepen zitten met een slechte startpositie of die moeilijk te bereiken zijn.
3. De gemeente gaat zich maximaal inzetten op het realiseren van stageplekken voor
groepen die moeilijk een stage kunnen vinden. Zowel binnen de gemeentelijke
organisatie en verbonden partijen als door hier met lokale bedrijven afspraken over te
maken.
4. De investeringen in het klimaatneutraal maken van onze samenleving leveren ook
banen op. Door actief landelijke en Europese subsidies te verwerven én door ons als
regio nadrukkelijk te profileren op het thema energie-innovatie halen we deze banen
naar Alkmaar.
5. We betrekken waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de
uitvoering van klimaatmaatregelen.
6. Het MKB is werkgever van 70% van de beroepsbevolking. Dit moeten we koesteren. Wij
leggen het MKB alleen aanvullende regels op als dit echt noodzakelijk is en schrappen
overbodige regelgeving.
7. Bedrijven die toekomstbestendige werkgelegenheid creëren en ondernemers die ook
op sociaal vlak impact willen maken (SROI) hebben bij de gemeente een streepje voor.
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Het ondernemersloket helpt hen actief bij het oplossen van problemen en benutten
van kansen.
8. We maken maximaal gebruik van de ruimte die de participatiewet biedt om buiten een
uitkering om werkervaring op te doen.
9. We creëren de komende vier jaar tenminste 100 zogeheten ‘basisbanen’ tegen
minimumloon, voor mensen die nu langdurig in de bijstand zitten.
10.Wij zetten ons actief in voor eerlijk werk binnen en buiten de eigen gemeentekaders.
Mobiliteit en Ruimtelijke ordening
1. We werken de komende vier jaar een breed gedragen mobiliteitsvisie uit, waarin we
vastleggen hoe we Alkmaar en de dorpen in 2040 bereikbaar willen houden.
2. Met de provincie en NS worden afspraken gemaakt over investeringen in het Openbaar
Vervoer. In een sterk stedelijke stad is fijnmaziger OV nodig: meer bussen langs drukke
knooppunten. Daarnaast moeten ook de dorpen goed bereikbaar blijven met het OV.
3. We zoeken aansluiting bij het Daily Urban System van de Metropoolregio Amsterdam
door middel van hoogfrequent spoor. Wat de PvdA betreft trekken we dit ook door naar
Alkmaar Noord en Dijk en Waard.
4. Waar deze nog niet staan plaatsen we geluidsschermen langs het spoor. Omwonenden
mogen geen extra overlast ervaren van het nieuwe hoogfrequente spoor.
5. Parkeren in de nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal, of andere gebieden waar veel
nieuwe woningen worden gerealiseerd, wordt zoveel mogelijk opgelost door middel
van collectieve parkeervoorzieningen. Hiervoor kunnen ook bestaande parkeergarages,
zoals de Singelgarage, uitgebreid worden.
6. We verhogen de prijs van een tweede (straat) parkeervergunning om bewoners van de
binnenstad te stimuleren auto’s in parkeergarages te parkeren. We maken de
parkeervergunningen in Alkmaar eerlijker door binnenstadsbewoners met een
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combinatievergunning nog slechts de mogelijkheid te bieden één parkeergarage te
gebruiken. Parkeergarage de Vest wordt uitgesloten van bewonersvergunningen om
deze beschikbaar te houden voor bezoekers van de Vest en de binnenstad van
Alkmaar.
7. De parkeernormen voor bouwprojecten worden verlaagd. Voor verschillende wijken of
dorpskernen worden verschillende parkeernormen opgesteld.
8. We verbeteren de doorstroming op de Ring West, onder meer door het plaatsen van
dynamische groene golf aanduidingen. En starten een bewustwordingscampagne om
automobilisten te stimuleren zoveel mogelijk via de ring te rijden in plaats van dwars
door de stad.
9. De nieuwe wijken langs het Alkmaars Kanaal worden optimaal aangesloten op de
(oostelijke) Ring, zodat mensen met de auto zo snel mogelijk de stad uit zijn.
10.In de nieuwe wijken komt ruimte voor nieuwe mobiliteit: we zien het Kanaal als
mobiliteitsoplossing van de toekomst en onderzoeken mogelijkheden voor een
watertaxi/waterbus van het centraal station via het centrum naar Oudorp, Overdie en
de Vlotbrug.
11.We maken meer ruimte voor de fiets, door de aanleg van brede, vrij liggende
fietspaden en fietsstraten en door meer stallingsmogelijkheden te creëren op plaatsen
waar veel mensen met de fiets komen (o.a. in de westelijke binnenstad/bij het
Waagplein).
12.Voor de ontwikkeling van de Bestevearsbrug zetten we vol in op een fiets- en loopbrug.
13.Om fietsen te stimuleren en veilig te houden, behouden we de huidige spitspalen in
onze gemeente.
14.We stimuleren dat ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen.
15.We maken het centrum van De Rijp, en zo nodig ook van andere dorpen in het
buitengebied, autoluw.
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16.Binnen de bebouwde kom gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur, doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom worden zoveel mogelijk ingericht als fietsstraten
(m.u.v. ontsluitingswegen) en woonwijken als ‘verblijfsstraten’ met ruimte voor
voetgangers en ontspanning. We maken hiervoor gebruik van de ontwerpmethodiek
‘Verkeer in de stad’ van de Verkeersveiligheidscoalitie bij het opnieuw inrichten van de
openbare ruimte.
17.Verkeerslichten worden beter afgestemd op fietsverkeer, dominante fietsstromen
worden gefaciliteerd door de invoering van groene golven.
18.We stimuleren het gebruik van deelauto’s en OV fietsen, onder meer door hier in
ruimtelijke plannen expliciet ruimte voor te reserveren.
19.We ondersteunen bootjesverhuurders, ook financieel, bij de overgang van benzinenaar elektrische motoren. Over vier jaar zijn er alleen nog elektrisch aangedreven boten
te huur in onze gemeente.
20.We maken afspraken met ondernemers over duurzame vormen van stadslogistiek,
zoals een cityhub of bevoorrading via het water.
21.Mits succesvol worden de pilots met mobipunten (plekken met onder meer
pakketkluizen en verschillende vormen van vervoer) uitgebreid.
22.Op alle plaatsen met veel verkeer en bewoners blijven we de concentratie van fijnstof
meten of maken gebruik van burgermetingen. Waar de concentratie te hoog is nemen
we onmiddellijk maatregelen om die te verlagen.
23.We zorgen voor zorgvriendelijke wijken voor ouderen die thuis blijven wonen, met
voldoende bankjes, mogelijkheden tot ontmoeting en beweging, voldoende openbare
toiletten, goede bewegwijzering en toegankelijke voorzieningen in de buurt van
seniorenwoningen, zoals winkels, een medisch centrum, bushaltes, brievenbus en
geldautomaten.
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24.Waar mogelijk zetten we een deel van de parkeerplaatsen op straat om in groen,
ontspanningsmogelijkheden zoals bankjes of speeltoestellen of fietsvoorzieningen.
25.Bij ruimtelijke ontwikkeling maken we een speerpunt van smart city concepten.
26.We voorzien alle (rest)afvalcontainerplekken in onze gemeente van tuintjes om
dumping van zwerfafval te voorkomen.
27.In ruimtelijke plannen, zoals voor het Alkmaars Kanaal, maken of behouden we ruimte
voor huisvesting in de wijk voor hulpverleners (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten,
thuiszorgorganisaties etc.) en faciliteiten voor wijkdienstverlening, culturele instellingen
en sociaal werk. Zo ontstaan er plaatsen met laagdrempelige ontmoetingsfunctie en
allerlei vormen van zorg, liefst in de buurt van winkels.
28.In samenspraak met de Federatie van Amateurtuindersverenigingen wordt gezocht
naar mogelijkheden voor extra volkstuinen of openbare door vrijwilligers onderhouden
buurt- of pluktuinen ten behoeve van onze inwoners. Bijvoorbeeld op de grond tussen
de Landman en het Geestmerambacht in Alkmaar-Noord.
29.We voeren een onderzoek uit om de transformatie van parkeergarage Karperton tot
een woningbouwlocatie met bij voorkeur ondergrondse parkeervoorziening te
realiseren.
30.Openbaar Vervoer binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar blijft betaalbaar en
toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente, door op zijn minst het eurokaartje
te behouden.
Dorpenbeleid
1. We zetten in op behoud en versterking van voorzieningen in de verschillende
dorpskernen: De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde,
Oost-Graftdijk, Oterleek, Schermerhorn, Stompetoren, West-Graftdijk en Zuidschermer..
Als er financiële of personele ondersteuning nodig is voor het behoud van scholen,
dorpshuizen of verenigingen, dan kijken we of we die als gemeente kunnen leveren.
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Daarnaast gaan we met ondernemers actief in overleg om ook dorpscafés, winkels en
medische voorzieningen zoals een tandarts of fysiotherapeut waar mogelijk in de
dorpen te behouden.
2. We zijn tegen grootscheepse bouwplannen in de dorpen, met uitzondering van de
realisatie van Stompetoren West. Stompetoren West heeft ruimte voor de ontwikkeling
van 450 woningen volgens duurzame, biodiverse en energiepositieve bouw. We maken
ons er bij de provincie en andere betrokkenen hard voor hier de komende vier jaar
mee te kunnen beginnen.
3. Voor elk dorp wordt samen met de inwoners een meerjaren-dorpsvisie opgesteld
waarin vastgelegd wordt in welke zaken de komende 5-10 jaar vanuit de gemeente
geinvesteerd gaat worden.
4. We investeren in de dorpsraden en zorgen dat die een afspiegeling zijn van het dorp.
De samenwerking met de dorpsraden wordt vastgelegd in een convenant tussen
gemeente en dorpsraad.
5. De verantwoordelijk wethouder kernenbeleid overlegt tenminste 2 keer per jaar met
iedere dorpsraad over lopende zaken en gewenste ontwikkelingen.
Natuur, agrarische economie en biodiversiteit
1. Alkmaar neemt een stadsecoloog in dienst die bij alle bouwprojecten advies uitbrengt
over hoe hierin een bijdrage geleverd kan worden aan natuurbehoud/herstel.
2. We intensiveren operatie Steenbreek, o.a. door het gratis ophalen van uit de tuin
verwijderde stenen. Hier wordt ieder jaar 100.000 euro extra budget voor vrijgemaakt.
3. We onderzoeken binnen een jaar de mogelijkheid een nieuw bos aan te planten
binnen onze gemeentegrenzen.
4. Er komen drie extra Tiny Forests.
5. De subsidieregeling voor gezamenlijke geveltuinen of buurttuinen wordt verdubbeld.
Pagina 16 van 23

Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 - 2026

6. In tenminste drie Alkmaarse wijken of dorpskernen wordt samen met bewoners een
pluktuin aangelegd.
7. Stadswerk072 krijgt extra budget voor het planten en onderhouden van bosschages
met inheemse meerjarige planten.
8. Er komt een biodiversiteitsplan voor behoud en uitbreiding van kernnatuurgebieden in
Alkmaar en het buitengebied.
9. Het ondernemersloket gaat in gesprek gaan met boeren over de toekomst van hun
bedrijf met minder belastende veeteelt en akkerbouw.
10.De gemeente promoot lokale land- en tuinbouwproducten (stalletjes aan de weg,
boeren & buren, etc.)
11.We gaan met het Hoogheemraadschap in gesprek over verhoging van het waterpeil in
de Eilandspolder en andere maatregelen tegen de daling van de veenbodem daar. We
stimuleren innovaties in de landbouw die dit mogelijk maken, zoals het kweken van
lisdodden (te gebruiken als natuurlijk isolatiemateriaal).
12.Het Geestmerambacht blijft gratis toegankelijk voor iedereen. Nieuwe voorzieningen
komen er alleen wanneer die echt iets toevoegen aan de mogelijkheden tot
dagrecreatie van inwoners van de regio en niet ten koste gaan van de natuurwaarde
van het Geestmerambacht.
Cultuur
1. We richten een stimuleringsfonds op voor de bibliotheken in Alkmaar waar de
gemeente elk jaar 50.000 euro in stort om laaggeletterdheid te bestrijden.
2. We zetten het huidige ruimhartige beleid voor kinderen en jongeren om mee te doen
aan sport, cultuur en andere activiteiten (via o.a. de Alkmaarpas) voort.
3. We gaan duurzame subsidierelaties aan met de culturele instellingen in onze
gemeente.
Pagina 17 van 23

Concrete voorstellen
verkiezingsprogramma PvdA 2022 - 2026

4. Met op termijn 30.000 nieuwe inwoners is een upgrade van de culturele voorzieningen
aan het Canadaplein noodzakelijk. De komende jaren onderzoeken we de
mogelijkheden en kosten hiervan.
5. We versterken de culturele broedplaatsen in onze gemeente zoals de Drukkerij en
Gasfabriek.
6. Met de regio Noord-Holland Noord ontwikkelen we een regionaal cultuurplan
7. We bieden Poppodium Victorie en cultureel centrum de Groene Zwaan de ruimte voor
verdere ontwikkeling van alternatieve cultuuruitingen, bijvoorbeeld middels subsidies.
8. In samenspraak met Alkmaar Marketing stimuleren en vergroten we de
toegankelijkheid van erfgoedtoerisme.
9. In alle bestemmingsplannen en gemeentelijke welstandsnota’s wordt een zogeheten
‘erfgoedtoets’ opgenomen: een verplichte paragraaf met bestaande cultuurhistorisch
relevante informatie die integraal meegenomen wordt in de afwegingen voor
toekomstige ontwikkelingen.
Sport
1. We introduceren Buurtsportcoaches voor georganiseerd bewegen, zowel voor jeugd
als voor senioren.
2. In alle wijken en dorpen moeten voldoende mogelijkheden zijn voor sport en
beweging. We stellen de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor
nieuwe openbaar toegankelijke sportvoorzieningen (skatebanen, calisthenics
voorzieningen, trapveldjes, voetbalkooien, etc.)
3. We ondersteunen (sport)verenigingen in het behoud van vrijwilligers en het
klimaatbestendig maken van hun accommodaties.
4. Het nieuw te bouwen wielerpaleis en bijbehorend buitenparcours wordt samen met de
Alkmaarse wielerverenigingen vormgegeven.
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5. Sportevenementen maken Alkmaar een aantrekkelijke stad. De organisatie van
dergelijke evenementen (ook voor kleine sporten) wordt actief door de gemeente
ondersteund.
6. Gehandicaptensport hoort voor iedereen met een beperking in de wijk/dorp
aangeboden te worden.
7. We breiden de ‘tegelroutes’ voor wandelaars en hardlopers uit met nieuwe routes en
met fietsroutes voor recreatieve en sportieve fietsers.
8. (Sport)verenigingen die bovenop de activiteiten voor hun eigen leden een
maatschappelijke rol vervullen worden hiervoor ondersteund en beloond door de
gemeente.
Diversiteit
1. Als gemeente zijn we een inclusieve organisatie, die op een juiste manier met
diversiteit om gaat. We streven naar diversiteit in leeftijd, geaardheid, gender en
etniciteit, en zijn een toegankelijke werkgever voor mensen met een (niet) zichtbare
handicap en/of chronische ziekte.
2. Binnen de ambtelijke organisatie zetten we maximaal in op het organiseren van de
kracht van diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren in te voeren.
3. We hebben blijvende aandacht voor diversiteit in de Alkmaarse samenleving. Kansen
en knelpunten op dit gebied worden benoemd en daarop wordt actie ondernomen.
4. We zetten de gemeentegesprekken over verschillende vormen van racisme en
discrimatie voort en pakken punten die hieruit naar voren komen op.
5. We ondersteunen de LHBTI+ gemeenschap bij het bespreekbaar maken van seksuele
geaardheden onder jongeren, ouderen en groepen waar dit gevoelig ligt.
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6. Elke middelbare school maken we onderdeel van de Gender and Sexuality Alliance,
om de acceptatie van LHBTI+ers te bevorderen.
7. We zetten sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap in ter bevordering van de
integratie van nieuwkomers of moeilijk bereikbare groepen in de samenleving.
8. In Alkmaar zijn asielzoekers welkom. Als het COA ons daarom verzoekt gaan we actief
op zoek naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum of andere voorziening
voor vluchtelingen of statushouders.
Leefbaarheid
1. We investeren in de verenigingen in onze gemeente. Zowel in het behoud van
vrijwilligers, verduurzaming van accommodaties als onderlinge samenwerking en
ledenwerving.
2. Er zijn in Alkmaar ca. 40.000 vrijwilligers actief. Zij verdienen waardering en goede
ondersteuning. We versterken daartoe organisaties als Team Vrijwillig en Stichting de
Waaier.
3. We maken extra middelen vrij voor de bestrijding en preventie van eenzaamheid en het
ondersteunen van kwetsbare inwoners door vrijwilligers van bv. Humanitas, Stichting
Present, de Opbelbus of WonenPlus.
4. Wijkcentra en buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke pijlers van de inclusieve
samenleving. De laagdrempelige inloopfunctie maakt hen eerste aanspreekpunt van
de gemeente als plek waar mensen zonder drempels terecht kunnen voor vragen,
voorlichting en ontmoeting. We evalueren het beleid om er ‘bewonersondernemingen’
van te maken: het kunnen immers geen (winstgevende) ondernemingen zijn. We kijken
wat er nodig is om deze voorzieningen voor wijkbewoners in de toekomst op peil te
houden en hoe we wijkcentra multifunctioneel kunnen maken door er bijvoorbeeld ook
zorgaanbieders als buurtzorg, fysiotherapeuten of diëtisten in te huisvesten, of een
kleine bibliotheek. Samen met de wijkcentra versterken wij de sociale aanpak in de
wijken.
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5. De wethouder gebiedsgericht samenwerken ondersteunt de besturen van de
wijkcentra waar mogelijk.
6. In alle wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen organiseren we een laagdrempelige
inloop voor allerhande problemen die inwoners van onze gemeente kunnen ervaren.
Van hieruit wordt snel doorverwezen naar passende oplossingen en, indien nodig, een
‘vinger aan de pols’ gehouden. Inwoners die hier gebruik van zouden willen maken
worden vanuit deze centra actief benaderd.
Veiligheid
1. De gemeente stelt een ondermijningsbeheersplan op om te voorkomen dat criminelen
in Alkmaar grip krijgen op of ingangen vinden in de ‘bovenwereld’.
2. We intensiveren de samenwerking tussen stadstoezicht, parkeertoezicht en politie.
3. Discriminatie, huiselijk geweld, kindermishandeling en eer gerelateerd geweld worden
niet getolereerd in Alkmaar en altijd direct en adequaat aangepakt. Indien nodig
maken we hier extra middelen voor vrij, bijvoorbeeld voor Veilig Thuis.
4. De inrichting van de stad moet zo zijn dat mensen er graag komen: schoon, heel,
groen, veilig en attractief.
5. Samen met verzekeraars, politie en OM informeren we bewoners over preventie vanen weerbaarheid tegen cybercriminaliteit en misdrijven met hoge impact zoals
straatroof, woninginbraken en babbeltrucs.
6. We bieden een structurele oplossing voor frequente overlastgevers van drank- en
drugsgebruik door ze een passende locatie aan te bieden waar ze onder toezicht en
zorgbegeleiding van de straat af kunnen, een zogeheten ‘gebruikersruimte’.
Financiën
1. De lokale lasten blijven op hun huidige lage niveau. Een kleine verhoging OZB is voor
ons bespreekbaar als de opbrengsten hiervan terugvloeien naar ofwel de
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verduurzaming van de woningvoorraad of het vergroten van de kansen van starters op
de woningmarkt.
2. De gemeente gaat grenzeloos werken met ontschotte budgetten.
3. We blijven inzetten op het verbeteren van de schuldquote, de schulden van de
gemeente Alkmaar moeten afgebouwd worden. Nieuwe investeringen worden
zorgvuldig beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de toekomst van Alkmaar.
4. De afgelopen periode zijn verschillende gemeentelijke eigendommen als
parkeergarages, scholen en theater De Vest op afstand gezet in een gemeentelijke BV.
Dergelijke belangrijke voorzieningen mogen we echter nooit aan derden verkopen of
privatiseren.
Armoedebeleid
1. We treffen specifieke maatregelen voor werkenden met een te laag inkomen om van
rond te komen.
2. In het kader van schuldenpreventie worden laagdrempelige cursussen over omgaan
met geld aangeboden, zowel digitaal als in buurt- dorps- of wijkcentra.
3. Met woningbouwcorporaties en andere betrokkenen wordt ingezet op het te allen tijde
voorkomen van (economische) dakloosheid. Wonen is immers een grondrecht.
4. Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit, fraudebestrijding en handhaving zijn dan
ook belangrijk om het draagvlak voor deze voorzieningen hoog te houden.
Tegelijkertijd moeten uitkeringsgerechtigden niet afgerekend worden op
onopzettelijke fouten en moet de gemeente er alles aan doen om dit te voorkomen.
5. De inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid blijft minimaal 120% van de
bijstandsnorm
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6. De huidige voorzieningen in het minimabeleid, zoals de Alkmaarpas, kwijtschelding
van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen en het eurokaartje voor het
openbaar vervoer blijven behouden.
7. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn onaanvaardbaar en moeten actiever worden
aangepakt met beter preventiebeleid, laagdrempelige toegang naar Haltewerk en
meer eenvoud in regelgeving.
8. Huishoudens met een minimuminkomen krijgen 50% van noodzakelijke
dierenartskosten voor hun huisdieren vergoed.
Bestuur
1. We intensiveren de samenwerking in de Regio Alkmaar en investeren in de relaties met
de provincie, de regio Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam.
2. In onze dienstverlening als gemeente sluiten we aan bij de wereld van de inwoners. We
blijven investeren in opleiding en scholing van ambtenaren, waarbij expliciete aandacht
is voor de menselijke maat in de bejegening van onze inwoners.
3. We experimenteren met aanvullende manieren voor inwoners om het beleid van de
gemeente te beïnvloeden, bijvoorbeeld middels burgerfora.
4. Burgerinitiatieven worden door de gemeente zo goed mogelijk ondersteund,
bijvoorbeeld door hier ook ambtelijke capaciteit voor vrij te maken.
5. De PvdA Alkmaar wil ondernemers die een hun gegunde opdracht uitvoeren houden
aan een social return of investment (SROI) verplichting van 7% van de aanneemsom, dit
zal bij de (aanbesteding) uitvraag van de opdracht reeds duidelijk gecommuniceerd
moeten worden
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