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Een	  frisse	  wind	  
door	  Beverwijk	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nieuwe frisse groep 
Op 3 maart 2010 kiezen de stemgerechtigde inwoners van Beverwijk de 
nieuwe leden voor de gemeenteraad.  
 
D66 Beverwijk is een jonge, frisse, actieve groep, die zich met veel 
enthousiasme zal inzetten in de Beverwijkse gemeenteraad. We gaan uit 
van de positieve krachten: Optimisme, vertrouwen en constructiviteit. 
 
Denk en handel regionaal 
Wij lossen regionale problemen intergemeentelijk op. Dus we werken o.a. 
samen met D66 Heemskerk, Velsen en Uitgeest. Ons doel is een 
gemeenschappelijk beleid en gelijke regelgeving op gebied van milieu, 
verkeer, zorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale voorzieningen. Zo is 
D66 Beverwijk bijvoorbeeld voor een IJmondiale economische 
ontwikkeling met behulp van een regionaal economisch loket. 
 
Om een interregionaal beleid te kunnen maken, zijn goede contacten en 
veel overleg met buurtgemeenten cruciaal. D66 Beverwijk is nu al bezig 
om deze contacten te leggen en te onderhouden, zodat we na de 
verkiezingen goed kunnen samenwerken. 
 
Daarnaast is samenwerking met provincie en het Rijk noodzakelijk voor 
een effectief beleid op tal van zaken. Om bijvoorbeeld de doorstroming en 
ontsluiting van het verkeer te borgen, zoals beoogd in het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan, is afstemming met de beheerders van 
Rijkswegen en provinciale wegen nodig. Bovendien valt ook het openbaar 
streekvervoer onder de aansturing van de provincie. 
 
Vertrouw op de kracht van mensen 
D66 stimuleert dat elk mens doet waar hij goed in is en wil hiervoor de 
mogelijkheden creëren. We willen wederzijds vertrouwen stimuleren tussen 
de overheid en de inwoner, zodat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
kan nemen. Om deze reden pleiten we voor minder regelzucht vanuit de 
overheid. Ook gaan wij ervan uit dat mensen zich aan de regels willen 
houden, als deze in alle redelijkheid gesteld zijn.  

 
	  
D66	  Beverwijk	  wil:	  
 
• Constructieve	  
samenwerking	  om	  
DIENSTVERLENING	  
naar	  de	  inwoner	  toe	  te	  
optimaliseren	  
	  

• Goede	  regionale	  
samenwerking	  tussen	  
de	  gemeenten	  van	  de	  
IJmond	  

	  
• Een	  aantrekkelijk	  en	  
autoluw	  centrum	  met	  
een	  goede	  
verkeersstroming	  
eromheen	  

	  
• Ontwikkelingsgericht	  
onderwijs	  met	  een	  
breed	  cultureel	  en	  
sportief	  aanbod	  
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Brigitte van den Berg: 
“Met D66 in de raad is er een jonge, frisse groep met 
een nieuwe kijk op Beverwijk.” 
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Dit vertrouwen zorgt ervoor dat wij vinden dat de gemeente minder als 
‘politieagent’ hoeft op te treden bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen. Zo 
streven wij naar een beleid waarbij steekproefsgewijs wordt gecontroleerd 
op naleving van de aangegeven grenzen. Hierdoor kunnen aanvragen 
sneller behandeld worden, want daar heeft iedereen baat bij. 
 
Een harmonieuze samenleving 
D66 Beverwijk streeft naar een gemeentebeleid waarin het woord 
DIENSTVERLENING met hoofdletters wordt geschreven. Daarom willen we 
het voor alle inwoners zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken om aan 
zijn of haar verplichtingen te voldoen. Hierbij valt onder andere te denken 
aan het uitbreiden van de elektronische dienstverlening van de gemeente. 
 
Onderwijs 
Scholing is de bouwsteen van ontwikkeling. Onderwijs is daarom één van 
de belangrijkste speerpunten van D66. Wij zijn dan ook constant op zoek 
naar verbeteringen binnen het onderwijs, om onze jongeren nog breder 
ontwikkeld aan de maatschappij af te leveren. Schooluitval dient zo veel 
mogelijk bestreden te worden door aan te sluiten bij de behoefte van de 
leerling. Wij streven naar een brede ontwikkeling op scholen, waarin door 
persoonlijke aandacht iedere leerling goed tot zijn recht komt. Hierbij is 
belangrijk dat dit samengaat met goed onderhouden gebouwen met 
voldoende voorzieningen. 
 
Een brede ontwikkeling 
Elk mens verdient de mogelijkheid zich zo breed mogelijk te ontplooien. 
D66 wil hiertoe binnen de gemeentegrenzen en in samenwerking met 
buurtgemeenten voldoende ruimte voor bieden, ook als de financiële 
middelen hiervoor bij mensen ontbreken. D66 Beverwijk staat enthousiast 
tegenover initiatieven van bewoners op het gebied van bijv. cultuur en 
sport. Wij willen graag dat de gemeente uitstraalt dat zij de waarde van 
dergelijke initiatieven inziet. D66 Beverwijk wil altijd proberen initiatieven te 
faciliteren omdat wij ervan overtuigd zijn dat juist deze dingen een extra 
glans geven aan de stad. 
 
Beloon prestatie en deel de welvaart  
Beverwijk bruist van de initiatieven. We hebben talloze bedrijven, 
instellingen en stichtingen binnen onze gemeentegrenzen. Dit zorgt voor 
de welvaart en welzijn van de stad. Wij stimuleren ondernemerschap 
omdat deze op een positieve manier bijdraagt aan het imago en de 
werkgelegenheid van de stad. D66 pleit voor een constructieve en 
positieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Er moet een basis 
zijn van wederzijds vertrouwen waarin wordt gestreefd naar het beste voor 
Beverwijk en de omgeving. Bovendien is bedrijvigheid een belangrijke 
factor in de ontplooiing en ondersteuning van maatschappelijke initiatieven.  
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Werk en maatschappij 
D66 jaagt innovatie aan en wil flexibiliteit bieden. We moeten investeren in 
een grotere verscheidenheid van banen. Zo creëren we een arbeidsmarkt 
die inspeelt op deze eeuw.  
De IJmond leunt qua economische ontwikkeling traditioneel op (zware) 
industrie. Dat zij daarmee kwetsbaar is, bleek wel direct na het uitbreken 
van de financiële- en economische crises. Er is veel technische kennis en 
kunde in de regio aanwezig. Deze kennis en kunde moeten een basis zijn 
voor nieuwe bedrijven in de regio. Aan de ene kant kan de technologische 
kennis in de IJmond een katalysator zijn voor het aantrekken van 
vernieuwende bedrijven. Aan de andere kant biedt dit Beverwijk en 
omgeving meer werkgelegenheid. 
 
D66 wil één bedrijvenloket voor de hele IJmond. Hiermee wordt het voor 
bedrijven en ondernemers eenvoudiger om contact op te nemen met de 
verschillende gemeenten. Ook kunnen de gemeenten hun economisch 
beleid beter op elkaar afstemmen. 
 
Sociaal werken  
Sociale voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving dienen tot 
doel te hebben om mensen te betrekken bij de maatschappij. Bovendien 
snijdt het mes aan twee kanten door als dagbesteding werkzaamheden 
aan te bieden die in dienst staan van de samenleving. Een concreet 
voorbeeld is georganiseerde dagbesteding voor uitkeringsgerechtigden, in 
de vorm van groenvoorziening etc. Op deze manier dragen zij iets bij aan 
de samenleving en tegelijkertijd creëren we voor hen een sociaal netwerk 
en verkleinen we de kans op isolement. 
 
D66 streeft naar een duurzame en leefbare samenleving 
D66 wil initiatieven ondersteunen om van Beverwijk een schonere 
gemeente te maken. We stimuleren duurzame alternatieven van inwoners 
en bedrijven. Bovendien willen wij vooraan staan bij initiatieven voor een 
duurzame samenleving. Hierbij is een positieve houding van de gemeente 
ten opzicht van individuele initiatieven van groot belang. De gemeente zelf 
dient hierbij het goede voorbeeld te geven door zo efficiënt mogelijk met 
energie om te gaan. 
 
Een schone gemeente is nauw verweven met een leefbare gemeente; een 
gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen. D66 streeft daarom naar 
het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum van Beverwijk met 
voetgangersgebieden en ruim baan voor horeca en winkeliers. Daarnaast 
wil D66 dat de gemeente bewoners ondersteunt om hun wijk te laten 
voldoen aan hun eigen woonwensen. 
 
Beverwijk Vitale Stad 
D66 Beverwijk is van mening dat met het programma Beverwijk Vitale Stad 
een belangrijke en goede weg is ingeslagen. De onderdelen uit dit 

D66	  Beverwijk	  
vindt	  dat	  de	  
gemeente	  

maatwerk	  	  aan	  
haar	  inwoners	  
moet	  leveren	  

	  
 



6	  

programma zullen wat ons betreft voor het merendeel gewoon doorgang 
moeten vinden. Daarbij moet Beverwijk wel realistisch omgaan met de 
financiële mogelijkheden van de gemeente en om die reden een afweging 
maken tussen de prioriteiten van de verschillende projecten. 
 
Sport en recreatie 
Onderdeel van een goede en gezonde leefomgeving is ook het geven van 
ruimte aan sport en recreatie. Het ruimschoots aanbieden van diverse 
sporten is het minste wat we als gemeente kunnen doen. Ook als het gaat 
om sport die in een buurgemeente wordt aangeboden aan inwoners van 
Beverwijk en vice versa.  
 
Sport is een vorm van recreatie. Naast sport als recreatie vindt D66 het 
belangrijk dat inwoners van de IJmond kunnen recreëren in de natuur. 
Hierbij denken wij uiteraard aan het strand van Wijk aan Zee, maar ook 
Westerhout, het Noord-Hollands duinreservaat en alle andere parken in en 
rondom de gemeente. Wij willen dat de gemeente deze gebieden op een 
milieuvriendelijke manier beheert en de huidige kleinschalig recreatieve 
karakter behoud. 
 
 

Altijd	  interesse	  
in	  nieuwe	  

initiatieven	  	  
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Colofon: 
Het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 D66 Beverwijk is een uitgave 
van D66 Heemskerk – Beverwijk 
 
Meer informatie over D66 Beverwijk is te vinden op: 
www.d66beverwijk.nl 
 
Vice-voorzitter: 
D66 Heemskerk – Beverwijk 
p.a. Aubachstraat 72 
1946 XM Beverwijk 
06 12806888 
 
d66beverwijk@gmail.com 
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