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Lokaal, voor elkaar. In dit verkiezingsprogramma voor de periode 2014 – 2018 vertellen 
we welke keuzes wij als PvdA, vanuit onze waarden en onze sociaaldemocratische visie, 
in het gemeentebestuur van Enkhuizen voor deze periode willen maken. 
 
Voor ons staat centraal: solidair is onze stad, zelfredzaam zijn onze burgers, 
ondersteunend is de gemeente.  
 
In de komende vier jaar zal het gemeentebestuur door de crisis en de daarmee 
samenhangende bezuinigingen krap bij kas zitten. Tegelijkertijd worden er door de 
Rijksoverheid nieuwe taken op het terrein van de zorg aan de gemeente toevertrouwd. 
Het benodigde budget komt helaas niet altijd even goed mee. 
 
Dit alles vraagt, meer dan ooit, om eerlijk en realistisch bestuur. Een gemeentebestuur 
dat luistert, kijkt naar wat haalbaar is en vervolgens met gerichte, praktische 
maatregelen een positief verschil probeert te maken met betrekking tot de problemen 
waar onze inwoners dagelijks mee te maken hebben. Dat willen wij de komende vier 
jaar hier “lokaal voor elkaar” krijgen.  
 
Dat kan alleen door samen op te trekken als gemeente met onze bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Alleen als we de komende vier jaar goed samenwerken, 
is er perspectief op een betere toekomst. Daar hoort ook het besef bij dat we met elkaar 
ook iets voor een ander over moeten hebben. Wij letten er op dat ook in moeilijke tijden 
niemand buiten de boot valt of onevenredig zwaar wordt “gepakt”. Een gemeentelijke 
koers waarbij de lusten en de lasten eerlijk worden gedeeld, waarbij van de mensen die 
meer hebben ook wat meer mag worden gevraagd. 
Bij die samenwerking zijn drie zaken essentieel: 
 

1) we leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Daarom blijft het 
armoedebeleid overeind.  

2) in onze stad kan iedereen actief deelnemen, naar eigen mogelijkheden. Burgers 
zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste 
instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de gemeente voor 
een goed vangnet. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk 
herwinnen van de eigen zelfredzaamheid. De PvdA verwacht dat mensen actief 
deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, en als 
dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. Actief deelnemen, betekent ook dat 
er in Enkhuizen (zorg)maatregelen worden genomen om vereenzaming en 
isolatie onder onze inwoners tegen te gaan. 

3) ondernemers en andere initiatiefnemers worden vanuit de gemeente zoveel 
mogelijk geholpen om de kansen te pakken die er liggen. We kijken kritisch 
naar de gemeentelijke regels (wat overbodig is, wordt geschrapt) en de 
gemeente treedt waar dat kan actief op om economische ontwikkelingen te 
stimuleren.  

 
Met elkaar betekent ook: met de regio. Erkend moet worden dat de gemeente Enkhuizen 
niet alles alleen (meer) kan. Ook in de regio moeten we meer met elkaar optrekken. De 
samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Enkhuizen, Stede-Broec en 
Drechterland is dan ook geen eindpunt, maar een begin. 
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Als wij de gevolgen van de crisis op die manier samen met elkaar oppakken krijgen wij 
het hier in Enkhuizen goed voor elkaar. Vandaar dus: lokaal, voor elkaar. 
Net als in 2010 staan wij als PvdA voor die aanpak. Met deze benadering willen wij met 
u en voor u in de periode een aantal concrete resultaten bereiken: 
 
 

De 30 punten van de PvdA 
 
 
In de komende raadsperiode wil de PvdA het volgende bereiken: 
 
I. voor de hele stad: 
 

1. De gemeente neemt de woonbehoefte van onze inwoners als het uitgangspunt bij 
ruimtelijke ordening /huisvesting. Dus zijn er in Enkhuizen betaalbare woningen 
voor iedereen. Tenminste 30 procent van de woningen in de 
nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn voor starters. 

 
2. Met dit doel wil de PvdA dat de locatie Gommerwijk West West voor de lange 

termijn in beeld blijft als potentiële woningbouwlocatie. Omdat Kadijken geen 
school heeft, en dit een wijk is waar veel jonge gezinnen wonen is Gommerwijk 
West West ook een mogelijke locatie voor een brede school in de nieuwbouw  

 
3. Het opwaarderen van het Enkhuizer Zand heeft als doel het creëren van een 

goede recreatieve voorziening voor onze inwoners. Er komt dus in de eerste 
plaats een knap, openbaar strand met goede faciliteiten. Al het andere (camping, 
vakantiehuisjes etc.) komt op de tweede plaats. De vakantiehuisjes zijn wel van 
belang als kostendrager en als stimulans voor de lokale economie. Zonder 
vakantiehuisjes geen opwaardering van het Enkhuizer Zand. 

 
4. Er komt een nieuw verkeersplan voor de hele gemeente. Zaken als veilige routes 

van een naar school, verkeerseducatie op scholen, veilige en aantrekkelijke 
wandelroutes, aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers krijgen daarin 
prioriteit. Hernieuwde politieke discussies over afsluiting van wegen, doorbreken 
van de vestingwal etc. worden in dit plan niet betrokken omdat de komende vier 
jaar niet valt te verwachten dat daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn 
en/of politiek draagvlak bestaat. De vestingwal blijft natuurlijk sowieso in tact. 

 
5. Door het versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven vergroot de 

PvdA het aantal banen in het midden- en kleinbedrijf en de industrie voor 
toerisme, de zaadveredeling en de kunststofindustrie. Voor startende 
ondernemers in Enkhuizen komt er een startersregeling. 

 
6. Voor het toepassen van duurzame en energiebesparende voorzieningen / 

maatregelen gebruiken wij een “groene kapstok”. De kapstok bestaat uit 
samenhangende maatregelen op de volgende drie onderdelen: bouwkundige 
voorzieningen, inrichting openbaar gebied en energiegebruik. Dat betekent in 
ieder geval meer oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen, vergunning 
voor zonnepanelen wordt legesvrij en in alle nieuwbouwwijken en daar waar de 
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straatverlichting aan vervanging toe is, energiezuinige en regelbare 
straatverlichting plaatsen. Bij nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar duurzame, 
zelf energie opwekkende woningen die levensloop bestendig zijn.  

 
7. De dienstverlening voor de inzameling van gescheiden huisvuil wordt verbeterd 

door de aanleg van goede, (indien) mogelijk ondergrondse opslagvoorzieningen 
waar inwoners hun gescheiden huisvuil kunnen aanbieden. 

 
8. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, en iedereen heeft de mogelijkheid 

om te sporten. Sport is al jaren (ondergewaardeerd en) achtergesteld, het 
intensieve gebruik van sportvelden maakt de aanleg van kunstgrasvelden 
noodzakelijk. 

 
9. Een veilige stad, waar burgers elkaar aanspreken op gedrag, maar waar hard 

wordt opgetreden tegen hufterigheid, vernielingen, dronkenschap en agressie. 
 

10. Groen(te) voor iedereen. De PvdA wil dat er voldoende speelruimte is en dat 
bewoners meer betrokken worden bij het onderhoud van het groen in de wijk. 
Kinderen leren zelf groente te verbouwen en we stimuleren het gebruiken van 
producten uit onze eigen streek (schooltuintjes, milieueducatief centrum). 

 
11. Iedereen die zorg nodig heeft moet zorg krijgen met als consequentie dat er dus 

geen gesloten, maar openeinde regelingen worden gemaakt. Daarom oormerken 
wij het geld voor het sociale domein bewust niet, maar geld dat we van de 
Rijksoverheid daarvoor ontvangen, wordt in ieder geval aan het sociale domein 
besteed. 
 

12. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden mensen terzijde 
gestaan om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren .De hulp past, 
ook financieel. Het gaat dan niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen 
het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. 
Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan doen. Dagbesteding hebben 
of naar een dagopvang kunnen. 

 
13. Zorg is dichtbij en te vinden. Mensen  voelen zich veilig om hulp te vragen of dit 

nu gaat om problemen rondom het ouder worden, het hebben van een handicap,  
bij de opvoeding, schulden of werkeloosheid e.d. 
 

14. Jeugdzorg begint met een goede start dichtbij: jeugd gezondheidszorg, goede 
scholen, speelplekken, mee kunnen doen aan sport en vroege taalondersteuning 
bijvoorbeeld. Opvoedinghulp wordt vanuit schoolgebouwen georganiseerd. De 
gemeente zet in op preventie :voorkomen van erger. Problemen houden niet 
vanzelf op en vragen om professionele hulp. Er wordt gewerkt met één plan in 
één gezin. 

 
15. Bij gemeentelijke aanbestedingen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor 

de gemeente kiezen wij voor sociaal aanbesteden. Goed werk en kwaliteit van 
arbeidsomstandigheden zijn hierbij net zo belangrijk als de laagste prijs. Dat 
houdt ook in dat Op/Maat werkzaam blijft voor de gemeente Enkhuizen.  
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16. Er is een vangnet, bijstand, maar ook schuldhulpverlening , ook voor mensen met 

werk. 
 

17. Bezuinigingen gaan niet ten koste van het sociaal beleid, we kijken in eerste 
instantie naar de lasten van de gemeente. De PvdA houdt vast aan een 
minimabeleid voor de doelgroep tot 120 procent van het bijstandsniveau.   

 
18. Het "halen" van geld bij burgers en bedrijven om het gat in de begroting te 

dichten moet afgelopen zijn. Lokale belastingen stijgen niet meer dan de inflatie. 
Bij een verdergaande samenwerking van gemeenten wordt niet "automatisch" 
voor de hoogste heffingen van een der deelnemende gemeentes gekozen 

 
19. Verregaande bestuurlijke samenwerking of samenvoeging met de 

buurgemeenten Stede Broec en Drechterland is de beleidslijn die de komende 
vier jaar wordt opgepakt. Samenvoeging is wat ons betreft bespreekbaar als de 
gemeentelijke dienstverlening lokaal in Enkhuizen verzekerd is.   

 
20. Er komt weer een jongerenraad als advies- en overlegorgaan voor de 

gemeenteraad. 
 

21. Openbaarheid van bestuur houdt in dat burgers toegang hebben tot informatie. 
Daarom wil de PvdA dat inwoners vroeg betrokken worden als er nieuw beleid 
gemaakt wordt, bijvoorbeeld via adviesraden of panels. Verslaglegging van raads- 
en andere bestuurlijke vergaderingen gebeurt ook weer schriftelijk. 

 
II. voor de buitenstad: 
 

22. De bedrijventerreinen worden aangemerkt als welstandsvrijgebied zodat 
ondernemers makkelijker hun bouwplannen kunnen realiseren. 

 
23. Voor jongeren en startende ondernemers komt er op de bedrijventerrein en/of in 

de binnenstad een locatie met flexwerkplekken  
 

24. De huidige open plek aan de Reigerweg voormalige schoollocatie kan een nieuwe 
invulling krijgen als buurtplantsoen of speelplek. Dit uiteraard in overleg met de 
wijkbewoners. 

 
III. voor de binnenstad: 
 

25. Alcoholmatiging onder jeugdigen is noodzakelijk: doe gewoon de kroegen dicht 
om 02.00, dat is doeltreffender dan een toegangsstop om 24.00 uur. Is het ook 
weer eerder rustig op straat. 

 
26. De leegstand van winkel- en kantoorpanden pakt de gemeente aan door voor 

deze panden tijdelijke een ander bestemming mogelijk te maken waardoor 
andersoortige kleine bedrijvigheid tijdelijk mogelijk wordt (geen horecafuncties). 
Waar mogelijk speelt de gemeente een actieve rol als het gaat om de verwerving 
van panden die vervolgens aan nieuwe ondernemers kunnen worden verhuurd. 
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27. Parkeervergunningen voor bewoners zijn alleen rechtvaardig als toeristen ook 

meebetalen aan het parkeren.  
 

28. Stop halve maatregelen! Het huidige parkeer vergunningensysteem wordt 
ingetrokken, tenzij blijkt dat er de komende vier jaar komende vier jaar wèl werk 
wordt gemaakt van de realisering van de tweede fase van het parkeerbeleid; de 
aanleg van voldoende parkeervoorzieningen buiten de binnenstad en geleiding 
naar die voorzieningen om de binnenstad te ontlasten. Er worden ook ten 
aanzien van parkeren geen halve maatregelen meer ingevoerd. Wij zijn dus ook 
geen voorstander van een parkeerfonds zonder die tweede fase.  

 
29. Het beeld van de historische binnenstad wordt niet onder druk gezet door allerlei 

verdichtende nieuwbouw en dat geldt ook voor het SMC Vijzelstraat. Voor dit 
project kiezen wij voor een nieuwe invulling uitgaande van de bestaande 
bebouwing.  

 
30. Bij nieuwbouw of vervangende bouw wordt in de binnenstad zo gebouwd dat er 

ook wordt voorzien in meer speelruimte en meer groen. 
 
 


