
 

 

 

Vaste waarde in Enkhuizen! 

 

De afgelopen 4 jaar hebben wij als PvdA hard gewerkt voor onze mooie, sociale 

stad. Zeker in coronatijd is dat lang niet altijd eenvoudig geweest, maar wij zijn ervoor 

gegaan en blijven dat doen. Wie wij zijn? De fractie, fractie ondersteuning en leden 

van de PvdA Enkhuizen. Samen zijn wij de afgelopen jaren gegroeid, zowel in kennis 

als in mensen. Ieder lid dat mee wilde praten heeft dat kunnen doen en dat doen ze 

nog steeds.  

Meer mensen met meer kennis en ideeën maakt onze partij sterker en slagvaardiger. 

Ook de komst van jongeren heeft de partij een nieuw en verfrissend elan gegeven. 

Er staat nu een partij waarop gebouwd kan worden, een partij die klaar is voor de 

volgend periode! 

De komende jaren willen wij ons dan ook weer met hart en ziel inzetten voor 

Enkhuizen en alle Enkhuizers. Dat zullen we weer doen vanuit onze 

sociaaldemocratische idealen. Iedereen telt bij ons mee en voor ons gaan mensen 

nog steeds voor regels of systemen. We willen dat iedereen zich veilig en thuis voelt 

in Enkhuizen. 
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Onze speerpunten 
 

1. Goed milieu, goed voor iedereen! 
Een goed milieu levert niet alleen een schone, maar ook een prettige, veilige en 

gezonde leefomgeving op! 

 

2. Mobiel, schoon en duurzaam 
We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van 

milieuvriendelijk vervoer. 

 

3. Onderwijs 
Al onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dit geld niet alleen voor de kwaliteit 

van de lessen, maar ook voor de gebouwen waar ze de les in krijgen. 

 

4. Passende woningen  
Er zal de komende tijd veel gebouwd moeten gaan worden. Daarbij zetten wij in op wat 

volgens ons nodig is in Enkhuizen. Betaalbare en passende woningen dus! 

 

5. Zorg voor iedereen die het nodig heeft 
Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen blijven krijgen. Binnen de 

zorg zetten wij in op preventie.  

 

6. Werk in Enkhuizen 
Enkhuizen is een grote werkgever in de regio. Dat is zo, dat moet zo blijven! Het 

midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie zijn dus van 

groot belang voor ons allemaal. 

 

7. 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.  
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Uitwerking van onze speerpunten 
 

Goed milieu, goed voor iedereen! 
Een goed milieu levert niet alleen een schone, maar ook een prettige, veilige en 

gezonde leefomgeving op! 

Wij gaan voor een duurzame stad schone en veilige stad. In de stad moeten nieuwe huizen 

met duurzame materialen gebouwd worden en het gebruik en opwekken van schone energie 

worden gestimuleerd. Maar ook bij renovatie of verbeteringen aan huizen zijn duurzame en 

energie of milieubesparende maatregelen nodig. Maar er moet natuurlijk veel meer 

gebeuren, en dat kan ook! 

Zo moeten we ook zeker kijken hoe bestaande open plekken in de binnen- en buitenstad 

groener kunnen worden ingericht, zoveel mogelijk passend bij de omgeving. Daarbij moet 

ook goed gekeken worden naar biodiversiteit. Meer plantjes en beestje, minder stenen dus! 

We willen toewerken naar een smart-city. Dat betekent bijvoorbeeld meer oplaadpunten voor 

elektrische vervoermiddelen, het invoeren van regelbare straatverlichting (minder 

lichtvervuiling en energiegebruik) of afvalcontainers die zelf aangeven dat ze geleegd 

moeten worden. Dit gaat zorgen voor minder zwaar verkeer in de binnenstad. Smart 

Enkhuizen is de toekomst! 

 

Mobiel, schoon en duurzaam 
We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van 

milieuvriendelijk vervoer. 

Voor het vervoer in de stad geldt dat wij vooral fietsen en wandelen willen stimuleren, maar 

ook het gebruik van energiezuinige vervoermiddelen en het openbaar vervoer moet ruime 

aandacht krijgen. Zo zijn er heel veel mensen die gebruik willen maken van de buurtbus 

maar het toch niet doen. Te weinig plek of gebrek aan momenten om op te stappen 

weerhoudt mensen ervan om er gebuikt van te maken. In veel gevallen betekent dit toch 

weer gebruikmaken van de auto en dus meer verkeersdruk in de binnenstad. Het 

rechtvaardigt volgens ons dat er weer een reguliere, bij voorkeur elektrisch aangedreven, 

buslijn moet komen. Een regelmatig rijdende bus met voldoende plaatsen draagt bij aan een 

autoluwe en schonere stad.  
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Onderwijs 
Al onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dit geld niet alleen voor de kwaliteit 

van de lessen, maar ook voor de gebouwen waar ze de les in krijgen.  

Afgelopen periode hebben wij ons uiterste best gedaan om een IKC te realiseren in de 

binnenstad. Dit is bijna gelukt, maar helaas waren er enkel partijen tegen en ging het niet 

door. Volgens ons een zeer grote gemiste kans! Alle scholen in de binnenstad wilden samen 

goed en nog beter onderwijs gaan vormgeven in de binnenstad, een buitengewone stap die 

respect verdiend en goed zou zijn voor onze jeugd! Het fysieke gebouw zou ook nog eens 

gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld kinderopvang en verenigingen. De Sprong zou 

vervangen worden en de buurt was akkoord. Toch ging het helaas niet door. 

Wij zijn van mening dat dit in de komende periode zo snel mogelijk wel gerealiseerd moet 

worden. Onze jeugd verdient het niet om les te krijgen in verouderde gebouwen. De scholen 

verdienen het om de gelegenheid te krijgen om samen onderwijs in Enkhuizen prachtig en 

krachtig te maken. Ook verenigingen verdienen een goede locatie in de binnenstad. Wij, 

Enkhuizen, verdienen een IKC. Daar gaan wij dan ook voor knokken! 

 

Passende woningen  
Er zal de komende tijd veel gebouwd moeten gaan worden. Daarbij zetten wij in op wat 

volgens ons nodig is in Enkhuizen. Betaalbare en passende woningen dus! 

Met een vergrijzende bevolking zullen er voldoende appartementen voor ouderen moeten 

komen, maar ook 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 en sociale koop- of huurwoningen, zowel binnen als buiten de vesting. Ook 

voor de binnenstad geldt dat iedereen er moet kunnen wonen. Nieuwe woningen zijn verder 

duurzaam, het liefst zelf energieopwekkend en levensloopbestendig. 

We willen dat in Enkhuizen de regel gaat gelden dat woningen bij verkoop ook daadwerkelijk 

worden bewoond door de nieuwe eigenaar. We willen voorkomen dat (grote) 

vastgoedbezitters panden tegen een hoge huur gaan verhuren en woningen onbereikbaar 

worden voor onze bewoners en woningzoekenden. 

Historische binnenstad 

Bij nieuwbouw of vervangende bouw bestaat het gevaar van “verdichting”. Dit zou ten koste 

kunnen gaan van het aangezicht van onze historische binnenstad en de leefbaarheid. In de 

binnenstad moet er volgens ons dan ook zo gebouwd worden dat er voldoende speelruimte 

voor kinderen overblijft voldoende groen voor een prettige, leefbare omgeving 
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Werk in Enkhuizen 
Enkhuizen is een grote werkgever in de regio. Dat is zo, dat moet zo blijven! Het 

midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie zijn dus van 

groot belang voor ons allemaal. 

Met al deze sectoren zullen we doorlopend in gesprek moeten zijn en blijven om samen te 

zoeken naar oplossingen van problemen en kansen voor de toekomst. Dat doen wij graag! 

Een goede startersregeling vormt de basis voor nieuwe banen en moet dus blijven, daar 

staan wij voor. We zijn niet voor niets de partij van de ARBEID. Daarbij zullen we natuurlijk 

wel altijd de balans tussen wonen, werken, toerisme en milieu in Enkhuizen goed in de gaten 

moeten blijven houden. 

Alle sectoren kunnen op onze steun rekenen als het gaat om werk. Wij denken en werken 

daar graag aan mee! 

Nieuwe bedrijvigheid willen wij faciliteren met goede bedrijventerreinen waar ruimte is voor 

ontwikkeling. Daarnaast is nieuwe vestiging van lichte bedrijvigheid in leegstaande of 

vrijkomende panden in de stad voor ons ook bespreekbaar. 

 

Zorg voor iedereen die het nodig heeft 
Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen blijven krijgen. Binnen de 

zorg zetten wij in op preventie.  

Bij preventie moet de hulp toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan.  Als mensen zich 

veilig voelen durven eerder 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 voor ons een speerpunt is. Goede 

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

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

gebruik van kunnen maken. 

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. De introductie van bijvoorbeeld een 

“weekend school” zou hierbij kunnen helpen. 

Bij het minimabeleid willen wij vasthouden aan de huidige 120% regeling van het 

bijstandsniveau. 
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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 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. 

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 wij dit 

daarnaast willen organiseren zorgt ervoor dat meedoen een stuk makkelijker wordt. Iedereen 

mag meedoen, kan meedoen, en doet mee! 

Voorwaarde om dit te kunnen realiseren is natuurlijk ook dat “onze verenigingen” goed 

worden gefaciliteerd. Hierin zijn al slagen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Huisvesting is 

iets waar de gemeente een grote rol in kan spelen. Een voorbeeld is de Drecht. Een plek 

waar veel verenigingen gebruik van maken. De Drecht wordt nu aangepakt en dat is een 

mooi begin, maar er is nog veel meer nodig. Wij willen daar ook voor gaan omdat wij geloven 

in “onze verenigingen” en het belang daarvan voor Enkhuizen! 

 


