
 
 

Thuis in Enkhuizen! 
 
Enkhuizen 
O stadje aan het IJsselmeer, 
Ik vind jou wonderschoon. 
Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon. 
 
Uit: Het Enkhuizer Lied (J. Sikkink/R. Lippe) 

Deze tekst geeft het gevoel weer van de Enkhuizers. Trots op hun stad, waar historische 

schoonheid samen gaat met eigentijdse gemeenschapszin. Waar toeristen en ondernemers 

welkom zijn. En waar iedereen mee telt, ongeacht achtergrond of bezit. Waar samen gewerkt 

wordt aan behoud van wat waardevol is, maar ook aan wat aan vernieuwing toe is. Dát is waar de 

PvdA voor staat. Nu en de komende vier jaren. 

 

 

 
In dit verkiezingsprogramma leest u wat volgens ons Enkhuizen en haar inwoners nodig heeft.  
Door op 21 maart de PvdA te kiezen steunt u onze ideeën. Ons uitgangspunt is: bij ons gaan mensen 
vóór regels of systemen. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Enkhuizen. 
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Duurzaam leven in Enkhuizen 

Toekomstgericht wonen en werken 
De PvdA gaat voor een duurzame stad. Waarin nieuwe huizen met duurzame materialen gebouwd 

worden en het gebruik en opwekken van schone energie worden gestimuleerd.  

Wij willen dat Enkhuizen per 2040 energieneutraal is en het gasgebruik sterk is afgebouwd.  

Lokale agenda klimaatverandering 

Als het aan ons ligt wordt bij herstructurering van gebieden hier voortaan op ingespeeld. Ook kijken 

wij daarbij hoe bestaande open plekken groen kunnen worden ingericht, zoveel mogelijk passend bij 

de omgeving. Duurzame en energiebesparende maatregelen zijn nodig bij bouwkundige 

voorzieningen, met name in en aan woningen, de inrichting van het openbaar gebied, en het 

energiegebruik. Dat betekent in ieder geval meer oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen, 

legesvrije vergunningen voor zonnepanelen, en het invoeren van regelbare straatverlichting. Deze 

doelen en meer komen in een lokale agenda voor klimaatverandering.  

Iedereen mobiel, maar wel energiezuinig 
We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van milieuvriendelijk 

vervoer. 

Wij willen meer aandacht voor openbaar vervoer en willen dat dit, naast de openbare ruimte, 

toegankelijk is voor iedereen, dus óók voor mensen met een lichamelijke beperking. Waar 

verbeteringen nodig zijn, wordt geld beschikbaar gesteld. 

Voor het vervoer in de stad geldt dat wij fietsen, wandelen en het gebruik van energiezuinige auto’s 

stimuleren. Ook het openbaar vervoer heeft onze aandacht. Het stijgend gebruik van de buurtbus is 

een signaal dat er weer een gewone buslijn moet komen. Een regelmatig rijdende bus draagt bij aan 

een autoluwe stad. Ondanks deze maatregelen zal door de druk van het toerisme parkeerregulering 

nodig blijven in de binnenstad. Voor het verder ontsluiten van de stad geldt dat wij voor een dubbel 

treinspoor zijn tot aan Hoorn. Dit zorgt voor een betere treinverbinding met de Randstad en 

regelmatiger rijdende treinen. 

Airport Lelystad 

De grootste ontwikkeling in vervoer waar wij mee te maken gaan krijgen in de komende jaren is het 

vliegverkeer. Hoewel de PvdA positief staat tegenover de economische kansen van de ontwikkeling 

van Airport Lelystad volgen wij de ontwikkeling zeer kritisch. Om te voorkomen dat we opgezadeld 

worden met geluidsoverlast en met een zware belasting van ons milieu door de enorme CO2-uitstoot 

die het vliegverkeer meebrengt trekken we gezamenlijk op met andere gemeenten. 

Passende woningen  
Bij het bouwen van woningen moet uitgegaan worden van de veranderende behoeften, daarom 

moeten we divers bouwen. Wij staan voor voldoende appartementen voor ouderen, betaalbare 

woningen voor jongeren en passende woonruimte voor eenpersoonshuishoudens. 

Iedereen in Enkhuizen moet betaalbaar kunnen wonen. Wij gaan uit van tenminste 30 procent van 

de woningen in de nieuwbouwprojecten die beschikbaar zijn voor starters of sociale woningbouw. 
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Verder moet midden-huur (tussen 700 en 1000 euro) worden gestimuleerd, dit bevordert de 

doorstroming van sociale huurwoningen. 

Historische binnenstad 

Bij nieuwbouw of vervangende bouw mag het beeld van de historische binnenstad niet onder druk 

worden gezet door “verdichting”. In de binnenstad wordt zo gebouwd dat er ook wordt voorzien in 

meer speelruimte en meer groen. Bij nieuwbouw binnen de vesting gaat de voorkeur uit naar 

duurzame, zelf energieopwekkende woningen die levensloopbestendig zijn. In de buitenstad mag 

alleen nog energieneutraal gebouwd worden. 

Kadijken 

Bij passend wonen voor iedereen moet ook goed rekening worden gehouden met voorzieningen in 

de diverse wijken. Zo kan de wijk Kadijken niet alleen beter ontsloten worden, maar moeten er ook 

meer voorzieningen komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Zorg dichtbij en toegankelijk 
Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen krijgen. Het geld dat we van de 

rijksoverheid daarvoor ontvangen, wordt in ieder geval aan het sociale domein besteed. 

Binnen de zorg zetten wij in op preventie. Daarom vinden we hulp zo dichtbij mogelijk nodig. 

Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen om hulp te vragen, of dit nu gaat om 

bijvoorbeeld problemen rondom het ouder worden, het hebben van een beperking, bij de 

opvoeding, schulden, of werkloosheid. Ook voor jeugdzorg geldt dat preventie een speerpunt is. 

Goede scholen, vroege taalondersteuning, opvoedingshulp, speelplekken, sport en culturele 

activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen hier gebruik van 

kunnen maken. 

Armoede en minimabeleid 

Beleid om armoede te bestrijden is helaas nodig. Als gemeente kunnen we armoede helpen 

tegengaan door de ondersteuning in de naaste omgeving te houden. Ook hier zetten wij in op 

preventie, bijvoorbeeld door te investeren in basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en vaardig 

zijn op het internet. Deze vaardigheden kunnen helpen bij het voorkomen van het ontstaan van 

schulden, of het onnodig oplopen daarvan. 

Het minimabeleid geldt voor de doelgroep tot 120% van het bijstandsniveau. Dit is nu zo, en dat 

willen wij ook zo houden. De dienstverlening voor de doelgroep wordt zowel persoonlijk als digitaal 

aangeboden. De formulieren zijn echter vaak nodeloos ingewikkeld. Dat organiseren we anders, 

zodat recht gedaan wordt aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 

Behoud van werk in de gemeente 
Door het versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven vergroot de PvdA het aantal 

banen in het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie.  

Startende ondernemers 

Voor startende ondernemers in Enkhuizen is een startersregeling van groot belang. Hiervoor zullen 

wij ons dan ook sterk maken. Voor grotere bedrijven is het voor een goed vestigingsklimaat 

belangrijk dat het helpt bij de werving van hun (toekomstige) werknemers. Een goed voorzieningen- 

en huisvestingsniveau is hiervoor essentieel. 
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Toerisme 

Ook het toerisme is een belangrijke pijler van de Enkhuizer economie. Het levert veel werk op. 

Investeren daarin is dan ook investeren in werk, en dat zullen we daarom zeker doen. Bij dit alles 

zullen we de balans tussen wonen, werken en het toerisme in Enkhuizen wel goed in de gaten 

moeten blijven houden. 

Leegstand winkels 

Een doorn in het oog van veel Enkhuizers is de leegstand van winkels in de binnenstad. Hoewel 

leegstand van winkels een probleem van deze tijd is moet hier actie op worden ondernomen. Om 

een levendige binnenstad te creëren maken we snelle herbestemming van panden mogelijk. Ook zijn 

wij voor een “leegstandsbelasting” voor eigenaren van deze winkelpanden. Leegstand van 

winkelpanden die alleen maar als beleggingsobject worden gebruikt doet afbreuk aan de stad. 

Winkelpanden die wel verhuurd worden, leveren werk en een levendige stad op, en daar zijn wij 

voor! Ook het stadsmanagement kan hier een belangrijke rol in spelen. Dit verdient een betere kans 

dan tot op heden. Hiervoor willen wij geld ter beschikking stellen. 

Een actief verenigingsleven verbindt Enkhuizen. 
Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden 

versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal. 

Verenigingen en scholen kunnen, om elkaar te versterken, meer samenwerken. Dit leidt tot bredere 

scholing, en een (nog) actiever verenigingsleven. Dat geldt voor het welzijnswerk, culturele 

instellingen (o.a. de muziekschool, theaterschool, Drom, bibliotheek) en de sportverenigingen. 

Door het opzetten van een zgn. “Verenigingscarrousel op scholen” kunnen kinderen kennis maken 

met diverse sport- en cultuurverenigingen. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in. 

Afsluitend komt er een jaarlijks verenigingsevenement waarin alle verenigingen de kans krijgen te 

laten zien wat ze doen, maar ook wat ze gaan doen. 

Om een en ander te realiseren moeten de binnensportfaciliteiten worden gerevitaliseerd dan wel 

vervangen. Ook de haalbaarheid van nieuwbouw van een nieuw (groot) algemeen sportpark, 

eventueel in combinatie met een tweede brede school, dient daarbij te worden onderzocht. Voor het 

beheer van de diverse sportaccommodaties moet breder worden gekeken. Een samenwerking met 

Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland ligt hierbij voor de hand. 

Er zijn op dit moment verschillende vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat alle kinderen 

kunnen meedoen aan sport en/of sportverenigingen. Maar de manier waarop dit is georganiseerd 

kan anders, waardoor meedoen een stuk makkelijker wordt. Iedereen mag mee doen, kan mee doen, 

en doet mee! 

Samen groot en sterk 
De huidige ambtelijke fusie van de SED-gemeentes is voor de PvdA de opmaat naar een 

bestuurlijke samenwerking.  

De afgelopen periode is zwaar ingezet op een ambtelijke fusie van de SED-gemeentes. Voor de 

komende periode moet worden gekeken naar de onontkoombare bestuurlijke fusie. Daarom moet in 

de komende periode een onderzoek naar de haalbaarheid van bestuurlijke samenvoeging worden 

uitgevoerd. Bij een eventuele samenvoeging dient de lokale dienstverlening gedegen gewaarborgd te 

zijn. 


