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1.  Voorwoord 

Welkom in ons verkiezingsprogramma!  

Wat fijn dat je je verdiept in onze plannen voor Beverwijk in de raadsperiode 2022-2026. In 
het najaar hebben we eerst online en bij bijeenkomsten ideeën opgehaald van Beverwijkers. 
Daarna zijn we met al onze leden gaan brainstormen. Nu lees je hiervan het resultaat. 

Beverwijk staat voor een spannende periode vol veranderingen. D66 kiest voor een groene 
toekomst, maar we doen dat wel ondernemend en sociaal. Iedereen moet mee kunnen in het 
duurzamere leven. Mensen moeten passend kunnen wonen en mee kunnen doen in de 
maatschappij, bijvoorbeeld met sport en cultuur. Het bedrijfsleven moet de ruimte hebben 
om te ondernemen en te vernieuwen. Voor dit alles is er nog heel wat te doen. Je leest er 
meer over in onze kernthema’s en de rest van ons programma. 

We hebben een mooi kandidaten-team staan van mensen met verschillende expertises en 
ervaringen. Samen gaan we er de komende vier jaar vol tegen aan. Kunnen we op jouw 
steun rekenen? Laat ons via onze sociale media weten hoe je over onze plannen denkt en of 
je nog nieuwe ideeën hebt!  

Stem 16 maart D66: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

Brigitte van den Berg 
Lijsttrekker  
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2.  Kernthema’s voor D66 Beverwijk 

We hebben zin in de toekomst, omdat we optimistisch zijn over de kansen voor groener en 
duurzamer leven. Toch maken we ons ook zorgen. Omdat we leven in een oneerlijk 
verdeelde wereld, waarin de gelijkheid de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Daarom is het 
de vraag hoe iedereen mee kan in de grote veranderingen die de toekomst brengt. Voor ons 
staat één ding als een paal boven water: We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. 

Urgente noodzaak voor verduurzaming, maar ook groeiende sociale ongelijkheid in wijken. In 
Beverwijk komen deze vraagstukken samen. Dat betekent dat wij als gemeente een grote rol 
moeten nemen, initiatieven moeten ondersteunen en stevige keuzes moeten maken. Dat 
brengt D66 Beverwijk tot de volgende kernthema’s voor de komende vier jaar: 

1. Bouwen aan de groene en gezonde maakstad: 

We bouwen aan een stad vol groene bedrijvigheid. We sturen met alle invloed die we hebben 
op zo snel mogelijk een schone toekomst voor TATA Steel en daarmee op een gezonde 
omgeving voor onze inwoners. De andere maakindustrie in Beverwijk gaat mee in deze 
transitie: Beverwijk maakt de omslag naar een groene maakindustrie en daar zijn veel slimme 
handen voor nodig. We starten een duurzaamheidscampus om de nodige groene technische 
mensen op te leiden. 

2. Ongelijkheid overbruggen door een fijnmazig netwerk van kansen: 

Wat je vanuit huis niet meekrijgt, leer je op school, op de sport-/cultuurclub, of je krijgt de 
zorg en aandacht in het buurthuis, van het sociaal team of in de (jeugd)hulp. Zo is er een 
fijnmazig netwerk van partners dat elkaar helpt en samen een vangnet vormt waar niemand 
tussen valt. 

3. Wonen en bewegen doen we groen en gezond: 

Het schreeuwend tekort aan woningen vraagt om snelle actie op de woningmarkt. We 
bouwen duurzaam voor alle doelgroepen en zetten in op doorstroming uit de sociale 
huurwoning waar mogelijk. In de wijk maken we ruimte om te bewegen in het groen. Dat 
betekent volop ruimte voor voetgangers, fietsers, sporters en spelende kinderen. De 
gezondheid van onze inwoners staat voorop. 

4. Een eerlijke en veilige stad: 

Beverwijkers moeten ervanuit kunnen gaan dat elke bewoner eerlijk wordt behandeld en dat 
onrecht wordt aangepakt. De basisveiligheid moet op orde, dus aanpak van drugs dealen en 
geweldsincidenten. Daarnaast moet Beverwijk, meer dan nu, een stad zijn waar je 
zekerheden krijgt en waar je de ruimte krijgt je te ontwikkelen. Zodat voor elke bewoner niet 
de afkomst maar de toekomst telt.  

5. Ruimte voor creatieve geesten en innovatie: 

Deze tijden van verandering vragen om zuurstof voor de geest. Daarom willen wij de kunst 
en cultuur versterken en initiatieven van inwoners ondersteunen. Nieuwe ideeën zorgen voor 
innovatie en maken verbinding tussen mensen. Wij willen een overheid zijn die niet in de weg 
zit, maar juist mensen samenbrengt en ruimte biedt. 
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3.  Wat hebben we tot nu toe bereikt 

D66 heeft de afgelopen jaren veel inzet gepleegd op verschillende dossiers. Hieronder zie je 
een kleine greep van dingen die wij samen met andere partijen hebben weten te realiseren. 

In de raadsperiode 2018 – 2022 hebben we op ons initiatief onder meer, samen met 
anderen, onder meer het volgende bereikt: 

• De Breestraat is opgeknapt met veel groen; 
• De Weekendschool is opgericht voor kinderen die een bredere 

algemene ontwikkeling kunnen gebruiken; 
• Er rijden meer intercity treinen op station Beverwijk vanaf december 2021; 
• Mensen kunnen nu sneller uit de schulden komen door een betere 

schuldhulpverlening; 
• Er wordt cultuuronderwijs gegeven op alle basisscholen door ons Centrum voor 

de Kunsten; 
• We leggen een doorfietsroute aan door Beverwijk om snel te kunnen fietsen; 
• Broedplaats de Broedmachine op de Parallelweg kreeg 2 jaar lang een budget om 

te kunnen opstarten; 
• In de gemeenteraad werken we nu papierloos en digitaal; 
• Iedere groep 7 van elke basisschool komt naar het stadhuis om te leren over 

democratie via het spel democraCity; 
• Tata Steel moet groen, gezond en veilig staal gaan maken, daarom hebben wij bij 

het Rijk gepleit voor de snelste aanpak naar een schone toekomst van onze 
maakindustrie; 

• Door deelname aan het jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ook kinderen uit 
armere gezinnen sporten en aan cultuur doen; 

• De eigenaren van strandhuisjes in Wijk aan Zee hebben een huurovereenkomst 
gekregen die hun positie beter beschermt en er komen geen extra hotelhuisjes bij 
om het karakter van het familiestrand te behouden. 
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4.  Goede service verlenen en open besturen 

D66 wil dat de gemeente er is voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Dat zij 
iedereen vrijlaat, maar niemand laat vallen. Daarom willen we de komende vier jaar verder 
werken aan optimale dienstverlening, waarin de menselijke maat centraal staat. We willen 
het bestuur versterken door sterke samenwerking met de buurgemeenten en andere 
organisaties en optimistische politiek bedrijven waarin we open staan voor nieuwe ideeën. 

Duidelijke taal 

De gemeente is er voor u als inwoner. Nog te vaak merken we dat mensen tegen een muur 
lopen als ze de gemeente nodig hebben. Of ze een vergunning aan willen vragen, 
ondersteuning nodig hebben of een melding in de openbare ruimte willen doen. Het contact 
tussen de gemeente en de inwoner kan beter. Er zijn al goede ontwikkelingen. Zo brengt de 
gemeente sinds een paar jaar veel communicatie op B1 taalniveau, het taalniveau dat 80% 
van de Nederlanders spreekt. Wij willen dat binnen twee jaar echt alle communicatie vanuit 
de gemeente en haar partners op B1 niveau gebeurt. Ook willen wij dat communicatie vanuit 
de gemeente waar nodig beschikbaar komt in andere talen dan het Nederlands, bijv. Engels.  

Goede service van de gemeente  

Optimale dienstverlening gaat ook over denken vanuit de inwoner en het hanteren van de 
menselijke maat. Steeds moeten we ons afvragen: “Wat zou ik zelf willen als ik deze 
aanvraag deed bij de gemeente?” Een gesprek met u als inwoner moet starten vanuit ‘kijken 
wat er kan’. We vinden dat de gemeente ieder initiatief om contact laagdrempeliger te maken 
moet omarmen. Daarom willen wij in de gemeente Beverwijk de “Eerst bellen”- werkwijze 
invoeren. Dit betekent dat aan elk schriftelijk een-op-een contact met een inwoner eerst een 
telefoontje voorafgaat. Denk aan het toekennen of afwijzen van een aanvraag of het 
afhandelen van een klacht. De brief is er alleen als bevestiging en naslagwerk. Naast ons 
goed functionerende callcenter is een klantgerichte backoffice cruciaal. Ook willen we 
verder gaan met het zoveel mogelijk digitaliseren van de dienstverlening van de gemeente, 
zoals aangifte van geboorte, overlijden en verhuizingen. Tot slot willen wij een inkoopbeleid 
van de gemeente dat gericht is op duurzaamheid en maken we aanbestedingen zo veel 
mogelijk toegankelijk voor lokale ondernemers. 

Ruimte voor initiatief en participatie 

Het is essentieel om inwoners te betrekken bij wat de gemeente doet, want we maken onze 
stad en ons dorp natuurlijk samen. De gemeente heeft de afgelopen tijd veel stappen 
gemaakt op het gebied van participatie, maar we zijn nog zoekende naar de juiste vorm bij 
het juiste onderwerp. D66 vindt het belangrijk dat we initiatief omarmen. Als mensen een 
sympathiek idee hebben voor de eigen buurt of straat dan willen we daar zo veel mogelijk 
ruimte en vrijheid aan geven. We willen een ruim budget beschikbaar stellen voor 
buurtinitiatieven en hier meer bekendheid aan geven. 

Voor D66 betekent participatie niet dat we alleen luisteren naar degenen die hun standpunt 
het beste onder de aandacht kunnen brengen of zichzelf goed kunnen organiseren. Voor 
ons is het bij participatie over beslissingen waar verschillende belangen tegenover elkaar 
staan, essentieel om alle belangen in beeld te hebben. Mensen mogen van de gemeente 
verwachten dat die naar alle betrokkenen luistert en alle belangen zichtbaar in kaart brengt. 
Vervolgens moet de gemeente verantwoorden hoe de belangen gewogen zijn bij de 
genomen beslissing. Ook moet de gemeente van tevoren de verwachtingen bij inwoners 
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helder maken, want als gemeente zijn we er voor het algemeen belang. Dat betekent dat we 
niet aan alle input vanuit de samenleving altijd gehoor kunnen geven. 

Een sterke gemeenteraad en democratie 

D66 wil in Beverwijk een bestuurscultuur waarin het college (als uitvoerende macht) in 
goede balans is met een sterke gemeenteraad (als kader stellende- en controlerende 
macht) waarin samengewerkt wordt aan het verder te bouwen aan de gemeente als fijne 
plek om te wonen, te werken en te recreëren. Het samenwerken binnen de raad willen wij 
versterken door te beginnen vanuit een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. Dit 
betekent dat de gehele raad samen de doelen bepaalt voor de komende vier jaar en niet 
alleen de partijen die een wethouder leveren. Op deze manier willen we als D66 de 
samenwerking binnen de raad verbeteren en het vertrouwen in de politiek terugwinnen en 
daardoor het draagvlak vergroten. 

D66 wil een transparant en voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk bestuur, waarbij eerlijk, 
open, betrouwbaar en rechtvaardig de kernbegrippen zijn. De menselijke maat is voor D66 
altijd leidend en het moet voor inwoners duidelijk zijn wat men van het gemeentebestuur 
mag verwachten. De redenen voor genomen besluiten worden aan de inwoners uitgelegd en 
de informatievoorziening is altijd tijdig, volledig en begrijpelijk. 

We vinden het belangrijk dat alle raadsleden zich sterk en zeker voelen in hun rol en dat de 
gemeenteraad optimaal in staat is om goede beslissingen te nemen. Daarom willen wij 
trainingen voor raadsleden over hun rol en over de risico’s op het gebied van integriteit. Voor 
wethouders vinden wij het belangrijk dat zij zich zeker voelen in het maken van de keuzes 
die zij elke dag maken. We vinden het belangrijk dat zij toegang hebben tot trainingen en 
coaching en dat zij op het gebied van integriteit gesprekken hebben over hun persoonlijk 
risicoprofiel. 

Investeer in journalistiek 

De lokale en regionale journalistiek staat al langer onder druk. De lokale kranten zijn 
opgegaan in regionale dagbladen, die inmiddels onderdeel uitmaken van een landelijke 
groep. Bij de lokale radio en televisie werken veel enthousiaste vrijwilligers. Helaas zijn door 
gebrek aan middelen de mogelijkheden voor die omroepen om echte journalistiek te 
bedrijven zeer beperkt. Wat D66 betreft streven we naar een regionale omroep, waar geld 
en plaats moet zijn voor regionale én lokale journalistiek. 

Trots op Beverwijk  

De gemeenteorganisatie heeft de inwoners veel te bieden. Zoals subsidies, ondersteuning 
en informatie. Denk naast de standaard dienstverlening ook aan de verschillende potjes die 
er zijn voor leuke initiatieven vanuit inwoners, bijvoorbeeld de organisatie van een 
buurtbarbecue. Echter zijn deze mogelijkheden niet altijd bekend bij de inwoner. Daarom 
moeten we nog veel meer inzetten op zichtbaarheid van de gemeente en op communicatie 
die vanuit de inwoners geredeneerd is. Zo kunnen we de informatieachterstand van 
inwoners verkleinen. 
 
In de gemeente Beverwijk is ook ontzettend veel te doen en organisaties en bedrijven 
binnen onze gemeente hebben veel te bieden. We mogen best wat meer trots uitstralen over 
onze stad en ons dorp, door onze kwaliteiten beter in de etalage te zetten. Daarom willen wij 
tijd en aandacht besteden aan het imago van de stad en deze op een strategische manier 
verbeteren, zowel voor de eigen inwoners en ondernemers als voor de (potentiele) 
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bezoeker. 

Voor nieuwe inwoners willen wij samen met de inwoners een interactief welkomstpakket 
ontwikkelen om zowel de gemeente als de mogelijkheden van stad en dorp te laten zien. 
Daarnaast moeten we op continue basis en op een toegankelijke, moderne manier informatie 
te delen met de inwoners.  

Wat gaan we ervoor doen? 

• Alle gemeentelijke communicatie naar zowel inwoners als partners op B1 niveau 
• Gemeentelijke dienstverlening gaat uit van ‘Kijken wat er kan’, ‘Hoe zou ik het zelf 

willen als het mij betreft’ en eerst bellen en dan pas schrijven 
• Participatie is afwegen van alle belangen en kiezen voor het algemeen belang 
• We werken vanuit een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord 
• Streven naar een regionale omroep met radio- en tv voor regionale- en lokale 

onderwerpen 
• Verkleinen van het informatie gat tussen gemeente en inwoners 
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5.  Een schonere lucht in duurzaam Beverwijk  

Gemeente Beverwijk is een uniek gebied waar duingebied en natuur doorsneden worden 
door industrie-, bedrijventerreinen en snelwegen. Daarbinnen wonen ook nog ruim 41.000 
inwoners en in de nabije toekomst wellicht nog veel meer. Industriële activiteiten hebben 
impact op onze leefomgeving. D66 wil dat de negatieve invloeden zo snel mogelijk, zoveel 
mogelijk worden geminimaliseerd en dat de gezondheid van onze inwoners altijd centraal 
staat.  

De komende jaren staat onze gemeente, net als de rest van de wereld, voor de opgave van 
de grote energietransitie. Wij willen de unieke kwaliteiten van onze regio benutten om dé 
groene Energie- en Maakregio van Nederland te worden. Zo behalen we niet alleen de 
duurzaamheidsambities maar waarborgen we ook de werkgelegenheid in onze regio. 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in onze regio staat ernstig onder druk. De optellende vervuilende 
combinatie van intensieve industrie en de diverse soorten verkeersstromen vormt een reëel 
gebleken gezondheidsrisico voor inwoners en vooral voor kinderen. D66 maakt zich daarom 
lokaal, regionaal en landelijk hard voor de hantering van strengere milieunormen, gebaseerd 
op de (verdergaande) WHO-advieswaarden die op kortst mogelijke termijn moeten gaan 
gelden. Wij willen dat de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en PAK’s door 
industrie, zo snel mogelijk worden gereduceerd. Het moet mogelijk zijn om gezond te leven 
naast industrie. Daarom willen wij dat de conclusies uit de diverse beschikbare recente 
onderzoeken over dit onderwerp (onder meer GGD en RIVM) zo snel mogelijk worden 
vertaald in maatregelen die direct effect sorteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat TATA Steel 
enkel pellets voor eigen productie zou moeten produceren of liever nog elders. Inkoopt en 
ook dat de cokesfabriek 2 z.s.m. zou moeten worden gesloten. Wij zullen op alle mogelijke 
manieren, via lobby en samenwerking, onze invloed uitoefenen om te beïnvloeden dat TATA 
Steel zo snel mogelijk schoner wordt. Over de verdere toekomst van TATA Steel leest u meer 
in ons hoofdstuk economie. 

Ook de diverse verkeersstromen via snelwegen, schepen en luchtvaart moeten schoner om 
de luchtkwaliteit te verbeteren. Op de A22 willen een snelheidsreductie naar maximaal 70 
km omdat dit 30% uitstoot van fijnstof scheelt. Voor de scheepvaart zetten wij in op 
walstroom.  

Samen op weg naar energieneutraal 

We moeten het mogelijk maken dat alle huiseigenaren hun huis kunnen verduurzamen, 
bijvoorbeeld door subsidies voor het nemen van isolatiemaatregelen, het aanleggen van een 
groen dak of het plaatsen van zonnepanelen, vooral te bestemmen voor minder 
draagkrachtige huiseigenaren. Het geven van een energie bespaar box heeft alleen 
voldoende effect als dat samengaat met een goed en deskundig advies en een vakkundige 
uitvoering. D66 wil dat de gemeente dit stimuleert en ondersteunt waar mogelijk. Ook moet 
de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door duurzame mobiliteit van onze 
medewerkers, verduurzaming van het vastgoed en duurzame inkoop en aanbesteding. 

We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen; een woning 
uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De 
gemeente maakt daarom een plan samen met de inwoners hoe iedere wijk energieneutraal 
kan worden. Bij nieuwbouwontwikkelingen hebben woningen als uitgangpunt ‘nul-op-de-
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meter en stimuleren we groene daken en gevels. Daarnaast gaat de gemeente om de tafel 
met de woningcorporaties om het verduurzamen van de sociale huurwoningen te versnellen. 

Groene economie 

D66 ziet een taak voor de gemeente om onze lokale bedrijven en industrie te helpen 
verduurzamen. Met gratis energiescans en soepele regelgeving kunnen we een omslag 
teweegbrengen die ons in staat stelt de lokale economische bedrijvigheid te versterken 
zonder de druk op het milieu buitensporig te vergroten. Door deelname aan de Regionale 
Ontwikkelings Maatschappij en goede samenwerking in de metropoolregio halen we 
innovatieve en groene bedrijven naar Beverwijk. Ook ondersteunen we groene koplopers, 
zoals het initiatief GreenBiz. Regelgeving die verduurzaming van lokale bedrijven in de weg 
staat, nemen we kritisch onder de loep en versoepelen we indien gewenst. Tot slot willen we 
kijken hoe we positief effect kunnen hebben van onze unieke maakregio in deze transitie. 
Bijvoorbeeld door industriële restwarmte te benutten voor een warmtenet voor woningen. 

Afval is grondstof 

Volgens de landelijke doelstellingen moeten we in 2025 toe naar maximaal 30 kg restafval 
per inwoner per jaar. De gemeente is overgestapt naar omgekeerd inzamelen maar er is 
meer nodig om deze doelen te halen. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een grote rol in 
kan spelen. De inwoner is uiteindelijk degene die het afval produceert en gaat scheiden, 
waarbij goede voorzieningen helpen, denk bijvoorbeeld aan een luierinzamelpunt. Goede 
voorlichting en communicatie is van groot belang. Door de invoering van de 
verbrandingsbelasting is goed scheiden niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. 

We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden die we tot onze beschikking 
hebben om de doelen te halen en de kosten voor onze inwoners te beperken. Een financiële 
prikkel kan een oplossing zijn. De randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn een goede 
infrastructuur en de mogelijkheid om goed afval te kunnen scheiden bij zowel laag- als 
hoogbouw. Dit moet eerst op orde zijn voordat er andere stappen worden gezet. Het 
tweesporenbeleid van de HVC, om zowel afvalverwerker als energieleverancier van de 
gemeente te zijn, moet van tafel. Het verminderen van restafval en het leveren van energie 
zijn twee niet verenigbare belangen. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Inzetten op het maximaal reduceren van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (ZZS) en PAK’s door industrie 

• Inzetten op het beperken door TATA-Steel van de Palletproductie voor eigen 
gebruik of de inkoop elders 

• Inzetten op het zo spoedig mogelijk sluiten van Cokesfabriek 2 door TATA-Steel 
• Inzetten op het verlagen van de maximumsnelheid op de A22 naar maximaal 70 

km 
• Inwoners stimuleren en waar mogelijk ondersteunen bij het verduurzamen van de 

eigen woning 
• De gemeente gaat het goede voorbeeld geven met verduurzamen eigen mobiliteit 

en vastgoed 
• Restafval verder beperken en zorgen dat afvalscheiding wordt beloond 
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6.  Ondernemend Beverwijk 

D66 is trots op onze bedrijvige maakregio en onze levendige handelsgeest. We zien de grote 
kracht van onze ondernemers en willen de sterke positie van onze gemeente qua economie 
en werkgelegenheid ook voor de toekomst zeker stellen. Daarvoor moeten we ondernemers 
ondersteunen in de energietransitie en meer moderne bedrijvigheid aantrekken. Koplopers 
worden door de gemeente in de etalage gezet en we versterken stimulerende 
ondernemersnetwerken. Zo kan onze regio zo snel mogelijk groeien in de groene richting. 

Een duurzame toekomst voor onze ondernemers in de regio 

Economie is een regionale zaak. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenten in de IJmond 
samenwerken. Het doel moet zijn samen bedrijven naar de regio te halen en daarbij geen 
onderlinge concurrentie te voeren. Door het samenbrengen van lokale overheden en 
ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame 
en innovatieve economie in de regio. We hebben als regio een sterke positie als het gaat om 
vestiging van bedrijven in de maakindustrie. D66 wil daarom investeren en meer middelen 
beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast 
technisch vakonderwijs op middelbaar, MBO en HBO niveau. We kijken naar bestaande 
bedrijven en stimuleren nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie en 
innovatieve maakindustrie. De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan 
onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en ondersteunen. We zetten in op snelle 
en persoonlijke dienstverlening voor onze ondernemers.  

Een groene toekomst voor onze Hoogovens  

Het is een gigantische operatie, maar wij zijn hoopvol over het voornemen van TSN (Tata 
Steel Nederland) om zo snel mogelijk over te gaan op productie op waterstof. Uit de recente 
onderzoeken blijkt dat dit haalbaar is, maar dat dit ook veel vraagt van TSN, maar ook van 
de overheid. Wij sporen actief TSN en alle lagen van de overheid aan om alles op alles te 
zetten om gezamenlijk deze transitie mogelijk te maken en willen zo snel mogelijk 
duidelijkheid over de inzet en het tijdspad. Wij willen als regio vooroplopen in de vergroening 
van de mondiale staalindustrie en wij willen de groene stekker van Nederland worden. 
Wonen naast een fabriek in transitie zal niet altijd makkelijk zijn. Daarom is het essentieel dat 
de omgeving en het bedrijf om de tafel gaan om te werken aan duidelijke en gezamenlijk 
gedragen afspraken over wat acceptabel is qua impact voor de leefomgeving. Voor D66 is 
de inzet heel helder: Er is alleen toekomst voor de staalindustrie in onze regio als die 
gezond, duurzaam en veilig is. We willen gezond kunnen leven én trots zijn op wat we 
maken. Zo zorgen we ook voor de banen van de toekomst in onze regio.  

Trots op ons centrum 

Ons winkelcentrum heeft met de herinrichting van de Breestraat e.o. en de versterkte 
samenwerking van ondernemers, pandeigenaren en gemeente, een boost gehad. Het is 
belangrijk de stijgende lijn vast te houden, zeker ook in deze moeilijke tijden. We 
ondersteunen onze winkeliers met een gemoderniseerde aanjaagregeling en door flexibel te 
zijn in het toestaan van mengvormen (blurren). Ook wil D66 op de kortst mogelijke termijn 
een modern openbaar toilet op de Breestraat. Leegstand wordt actief ingevuld met pop-up 
mogelijkheden of omvorming naar woningen. D66 is vóór uitbreiding van het aantal 
horecagelegenheden in het centrum van Beverwijk, bijvoorbeeld in het stationsgebied. 
Horeca verbindt, ontspant en maakt een centrum aantrekkelijker voor bezoekers en het leidt 
tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid in Beverwijk. Beverwijk moet goede 

11



nachtelijke OV-verbindingen hebben met Alkmaar, Haarlem en Amsterdam voor 
(horeca)bezoek vanuit en naar de gemeente.  

Beverwijk heeft sterke winkelgebieden voor de dagelijkse boodschappen die intensief 
samenwerken, zoals de Plantage, Europaplein, Wijkerbaan en Marlo-terrein. Het 
belangrijkste voor hen is het bestrijden van leegstand, goede parkeergelegenheid voor fiets 
en auto, ondersteuning van de samenwerking en promotie via de aanjaagregeling. 

Kansen voor toerisme 

De gemeente Beverwijk beschikt over verrassende toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
voor wie van rauwe randjes houdt. De aanwezigheid van de industriecultuur naast strand en 
duinen, de Beverwijkse Bazaar, goede wandel- en fietsroutes, de historische landhuizen en 
forten, maken Beverwijk tot een aansprekende toeristische bestemming voor dagrecreatie 
en kort verblijf. D66 wil toeristenbelasting inzetten om ons gebied meer te promoten. Waar 
mogelijk faciliteren we de vestiging van een hotel in Beverwijk. 

Door aanwezigheid van Tata Steel is Wijk aan Zee is een knusse badplaats gebleven tussen 
kunst en kust. Wij willen dat deze verborgen parel zich meer laat zien aan de alternatieve 
toerist. Wijk aan Zee heeft veel te bieden op het gebied van watersport, kunst, cultuur en 
horeca.  

Creatieve makers 

Beverwijkers zijn ondernemend. Tegenwoordig zijn dat ook vaak creatieve makers, 
innovatieve start ups en ambitieuze grow ups. Deze moderne ondernemingen lopen soms 
vast in traditionele structuren van overheid en regelgeving. De komende periode willen we 
onze faciliterende rol voor juist deze groep ondernemers ontwikkelen door met hen te 
overleggen vanuit de vraag en te luisteren naar hun ervaringen met de overheid. Verder is 
o.a. voor hen de digitale bereikbaarheid van de gemeente essentieel. Wij willen werken aan 
een snelle(re) glasvezelverbindingen en het verder uitrollen van het 5G netwerk. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Stimuleren van de duurzame innovatieve in de maakindustrie en de zorg 
• Realiseren van een modern openbaar toilet in de Breestraat 
• Uitbreiding van horecagelegenheden in het centrum mogelijk maken 
• Faciliteren van creatieve makers 
• Werken aan snelle glasvezelverbindingen 
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7.  Het beste onderwijs 

D66 is dé onderwijspartij bij uitstek. De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven ligt 
bij de professionals op de werkvloer. Als gemeente kunnen we de scholen zo goed mogelijk 
ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat de omstandigheden waarin het onderwijs 
gegeven wordt zo optimaal mogelijk zijn. Zo krijgt elk kind zo veel mogelijk kansen. 

De gezonde school 

We willen investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen. Buitenspelen in een 
natuurlijke omgeving daagt uit en zorgt voor frisse energie. Ons doel is dat alle 
schoolpleinen in 2026 groen zijn. Ook faciliteren we brede scholen of Integrale Kind Centra 
(IKC’s), waarbij de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zich zo veel mogelijk in het 
schoolgebouw bevinden.  

In Beverwijk hebben we één bijzonder IKC, waarin het Speciaal (Basis) Onderwijs en de 
jeugdzorg intensief samenwerken. Kinderen die dat extra nodig hebben, krijgen hier 
jeugdhulp en onderwijs op maat. Dat kan alleen optimaal werken in een passend gebouw. 
Ons doel is dat dit nieuwe onderwijs-zorggebouw er uiterlijk in 2026 staat. 

Gezond opgroeien betekent ook veel bewegen, daarom willen wij dat kinderen drie keer per 
week bewegingsonderwijs krijgen op de basisschool. 

Kansengelijkheid 

Kansengelijkheid is een belangrijk thema voor D66. Niet ieder kind heeft dezelfde 
startpositie en niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Wat D66 betreft kan en moet 
de gemeente daar een belangrijke rol in spelen. Beverwijk heeft al een aantal initiatieven om 
de kansengelijkheid voor kinderen te vergroten: de weekend- en zomerschool TTT IJmond. 
Wij willen dat deze pilot omgezet wordt in structureel beleid. Ook stimuleren we 
samenwerking met lokale partners uit de cultuur en sport, zodat kinderen op school veel 
meekrijgen. Zelf blijft de gemeente alle kinderen uit groep 7 elk jaar uitnodigen om op het 
stadhuis kennis te maken met de lokale democratie en te leren wat een gemeenteraad doet. 

Met voor- en vroegschoolse educatie zorgen we ervoor dat alle kinderen als peuter en 
kleuter genoeg taal kunnen leren om goed mee te kunnen doen op school. Ook stellen we 
geld beschikbaar om ouders te kunnen betrekken en om naast leerprestaties ook aandacht 
te kunnen geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We hebben 
speciale aandacht voor de scholen die in wijken staan met veel kwetsbare bewoners. Met 
een team van sociaal werkers en de school samen zorgen we voor een toegankelijk en 
stevig netwerk voor ouders en kinderen. Door gericht te kijken wat een specifiek kind of 
gezin nodig heeft en daar actief op in te zetten, kun je de beste ondersteuning bieden. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra bijscholing, cultuuronderwijs of het in aanraking laten 
komen met sport. De school kan ook een werkplaats zijn voor (jeugd)zorg en 
maatschappelijke ondersteuning. Daarom zorgen we dat scholen gezinnen op weg kunnen 
helpen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugdhulp, taalondersteuning of regelingen uit 
het minimabeleid. 

Lerarentekort 

D66 ziet dat ook in de IJmond het lerarentekort oploopt. Zonder leerkracht geen onderwijs. 
Wij willen de leraren graag naar de regio halen en in de regio houden en laten werken. Wij 
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onderzoeken in samenwerking met de lerarenopleiding en/of omscholingspartners hoe wij 
mensen vanuit een andere baan, een opleiding of een uitkering beter kunnen begeleiden 
naar een functie in het onderwijs. Herintreders kunnen we faciliteren met bijvoorbeeld 
bijscholing. Door een betere vergoeding wordt het voor leraren in opleiding (die dan nog 
onbevoegd zijn) aantrekkelijker om op onze scholen te gaan werken. Ook kiezen we voor het 
inzetten van gerichte maatregelingen (bijvoorbeeld hulp bij het vinden van huisvesting) om 
leraren aan te trekken en te behouden.  

Technisch Onderwijs 

Onze regio is sterk in de techniek en de maakindustrie. Deze sector gaat de komende jaren 
verder groeien en vergroenen. D66 wil dat de IJmond dé plek wordt waar slimme technische 
handjes en groene innovatieve breinen worden opgeleid. Daarom gaan we de 
techniekcampus Techport versterken en werken we aan een Duurzaamheidscampus in de 
IJmond. De stap van school naar werk maken we zo klein mogelijk door samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wij maken het makkelijker om vanuit een 
uitkeringssituatie te kunnen omscholen, bijscholen of zijinstromen, met name in de techniek, 
de zorg en het onderwijs. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen 
• Faciliteren van brede scholen met kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse 

opvang bij elkaar 
• Realiseren van passende huisvesting voor het Integraal Kind Centrum uiterlijk in 

2026 
• Ten minste drie keer bewegingsonderwijs per week mogelijk maken voor elk kind 
• Investeren in de kansengelijkheid van kinderen o.a. door de zomer- en 

weekendschool 
• Zorgen voor kunst- en cultuureducatie 
• Ondersteunen bij het oplossen van een dreigend lerarentekort 
• Versterken van de techniek campus Techport en aanvullen met een 

duurzaamheidscampus 
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8.  We laten niemand vallen 

We willen dat iedereen mee kan doen en dus willen wij de voorzieningen voor iedereen 
beschikbaar houden. Daarom investeren we in sterke wijken, toegankelijk cultuur en sport 
waar iedereen aan mee kan doen. Problematiek die niet ontstaat, hoeft niet verholpen te 
worden. Voor de uitvoering van de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein pleit D66 
voor de menselijke maat. Voor het hele Sociaal Domein geldt wat D66 betreft: Het begint 
met preventie, maar iedereen die zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. De inwoners 
van Beverwijk zijn geen checklist, de mens staat centraal.  

Gezond leven centraal  

Gezondheid is belangrijk voor je kwaliteit van leven. Een ongezonde omgeving en een 
ongezonde leestijl leiden tot schade aan de gezondheid. Wij moeten als lokale overheid 
zorgen voor een zo gezond mogelijke omgeving. Daarom zijn we scherp op de handhaving 
van overlast van geluid, geur en luchtverontreiniging. Mensen moeten de overheid goed 
kunnen bereiken bij klachten en wij moeten actief communiceren over onze inzet. Daarnaast 
willen we mensen ondersteunen in het zo gezond mogelijk leven, zowel mentaal als fysiek. 
Dat betekent constructieve hulp voor mensen om roken, alcohol- en drugsgebruik te 
verminderen en gezonder te eten en te bewegen. Stress is een onderschatte factor in de 
gezondheid, daarom zetten wij in op het stimuleren van mensen hun groei-mentaliteit. We 
integreren deze inzet ook in ons minimabeleid om gezond leven voor iedereen toegankelijk 
te maken.  

Jeugdzorg 

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in onze regio. We werken intensief samen, en 
zorgen ervoor dat jongeren die dat nodig hebben, zorg kunnen krijgen. Hierin zien we een 
belangrijke rol voor het onderwijs omdat het hulp laagdrempelig en toegankelijk maakt. 
School kan signaleren en vroegtijdig maatschappelijke partners en jeugdhulp betrekken. 
Samen met de samenwerkingsverbanden zorgen zorg en onderwijs voor een passend 
pakket voor elk kind. Zo wordt de school naast vindplaats ook werkplaats. Wij zien dat er 
hard gewerkt wordt om de samenwerkingen verder te versterken en pakken hierin als 
gemeente een actieve rol. Een erg succesvolle samenwerking vindt plaats in het IKC IJmond. 
Wij moedigen aan dat deze ervaring en expertise ook op andere scholen benut wordt.  

De kosten voor de jeugdzorg zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. Wij willen dat de 
aanbesteding van de jeugdzorg leidt tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
kinderen en praktische zorg. We zetten in op stabiele jeugdpartners en partijen die 
verantwoordelijkheid nemen voor elk kind. Wachtlijsten moeten tot een minimum beperkt 
worden en ook dure intramurale zorg moet beschikbaar zijn voor wie het echt nodig heeft. 

Participatiewet 

D66 is blij met IJmond Werkt! Samen met de gemeente wordt voortvarend gewerkt aan de 
mogelijkheid om iedereen mee te laten doen in het arbeidsproces. De IJmond is een regio 
met een veelzijdig werkaanbod, vooral in de techniek, maakindustrie, zorg en het onderwijs 
zijn mensen nodig. De mismatch op de arbeidsmarkt maakt het belangrijk dat we nog 
steviger inzetten op om- of bijscholen. Zo’n opleiding mag best een aantal jaar duren, als het 
mensen in een uitkering uitzicht biedt op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 

Vanuit het Rijk is de wet- en regelgeving soms weinig gericht op de werkelijke situatie. In het 
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beschut werk zien we een toename van mensen die veel begeleiding nodig hebben. We 
zetten in op de kanteling in dagbesteding: de drempel om van beschut werk naar regulier 
werk te gaan is hoog: Als die stap eenmaal gezet is kun je niet meer terug. Dat beangstigt en 
blokkeert. Het moet mogelijk zijn om terug te keren naar het beschut werk als dat beter 
past. D66 wil samen met IJmond Werkt en onze buurgemeenten hierop inzetten, zodat er 
minder hoge drempels zijn om te wijzigen wanneer dat beter is. Wij willen realistische doelen 
stellen die op het welzijn van de persoon gericht zijn. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De gemeente moet praktisch en slim omgaan met de WMO. We zorgen dat inwoners de 
voorzieningen krijgen die ze nodig hebben zonder steeds oneindig veel papierwerk. D66 
vindt dat lokale regelingen ook lokaal moeten worden ingericht. Wij zoeken dan ook de 
maximale rek binnen het landelijk vastgestelde abonnementstarief. Door tijdig problemen te 
signaleren kan er beter en sneller tot een oplossing gekomen worden.  

Ondersteun de mantelzorg 

We zien dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder zal toenemen doordat 
mensen met een complexe zorgvraag langer thuis blijven wonen en er sprake is van een 
afnemend aantal potentiële mantelzorgers per hulpvrager. Mantelzorgers, zeker zij die in een 
extra kwetsbare situatie zitten, moeten kunnen rekenen op een goed niveau van 
ondersteuning. Op die manier kunnen zij op hun eigen wijze zorg verlenen. 
Respijtvoorzieningen en begeleiding moeten toegankelijker worden en aansluiten bij de 
behoefte. De steun bij en randvoorwaarden voor mantelzorg dienen zodanig te zijn dat zij 
mantelzorg voor korte of langere duur in hun leven kunnen inpassen zonder overbelast te 
raken.  

Bestrijd armoede en schulden 

Wij willen huishoudens waar ouders/volwassenen zich geen zorgen hoeven te maken over 
de primaire levensbehoeften, eten, huisvesting en kleding. Dat betekent dat we ons hard 
maken voor sterke wijken, ouders met banen en een sociaal vangnet. Dit draagt bij aan 
kansengelijkheid want als je niet meer dagelijks ‘hoeft te overleven’, is er ruimte om jezelf en 
je kinderen te ontwikkelen. We hebben oog voor de talenten van onze bewoners en zetten 
die in. We zetten in op een sociaal vangnet dat bestaat uit de netwerken die de gezinnen al 
hebben, buurt, sport of school. We behouden de fondsen voor minima, jeugdfonds Sport & 
cultuur en volwassenensport. Het is belangrijk dat informatie van de gemeente voor nieuwe 
bewoners goed toegankelijk en begrijpelijk is. We zijn tevreden met de mogelijkheden voor 
onze minima om door de gemeente op weg geholpen te worden, maar we willen dat deze 
regelingen de mensen beter bereiken. Een stadspas kan een goed instrument zijn om 
regelingen laagdrempeliger te maken en schaamte te verkleinen. We vergroten ook de 
bekendheid van loket geldzaken om nog meer mensen vroegtijdig te helpen. Zo voorkomen 
we schulden. Voor mensen die toch in de schuld belanden hebben we menswaardige hulp 
die mensen een uitweg biedt naar een zelfstandig bestaan. 

Inclusief Beverwijk 

Wij willen dat de gemeente duidelijk communiceert in Nederlands en Engels met onze 
inwoners en de omslag maakt naar genderneutrale dienstverlening. Om dit kleur bij te zetten 
willen wij de regenboogvlag hijsen op de dagen als coming-outdag en een regenboogpad op 
het Stationsplein. Ook in het aannamebeleid van de gemeentemedewerkers laten we zien 
dat we diversiteit belangrijk vinden. We staan op tegen discriminatie en geweld van 
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minderheidsgroepen in de gemeente. Om dit goed te kunnen doen willen we hierop 
gemeentelijk beleid maken met ervaringsdeskundigen.  
 
Er komen mensen die in nood zijn ons land binnen. Ook onze regio moet een rol nemen in de 
opvang van deze mensen. Samen met de buurgemeenten gaan we op zoek naar een plek 
voor (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen.  

Wat gaan we ervoor doen? 

• We zetten maximaal in op preventie, voorkomen is beter dan genezen 
• We zetten in op stabiele jeugdpartners en partijen en verkleinen de wachtlijsten 
• We zetten steviger in op om- en bijscholing 
• Zorgen voor ondersteuning en betere randvoorwaarden voor mantelzorgers 
• Zorgen voor vroeg signalering van eenzaamheid, armoede en schulden 
• We zetten in op een inclusieve gemeente 
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9.  Wonen in Beverwijk  

Ook in Beverwijk is er een schreeuwend tekort aan (betaalbare) woonruimte voor zowel 
huurders als kopers. We zijn een aantrekkelijk gemeente om in te blijven wonen of om je in te 
vestigen. Daardoor staat onze woningmarkt onder druk en is de noodzaak om veel woningen 
bij te bouwen hoog. Voor elk woningtype willen we dat het aanbod toeneemt. Om ruimte te 
houden voor groen in Beverwijk, kiest D66 ervoor om waar mogelijk de hoogte in te gaan. 

Bouwen doe je samen 

De aantrekkelijkheid van woongebieden wordt verbeterd door diversiteit. We ondersteunen 
plannen van woningcorporaties om wijken diverser te maken en we faciliteren inwoners die 
hun eigen woonruimte willen bouwen, via zelfbouw, collectief opdrachtgeverschap of 
kluswoningen. Ook innovatieve projecten waarbij jongeren en ouderen in hetzelfde gebouw 
wonen juichen wij toe. De komende raadsperiode willen we minimaal één 
‘knarrenhof’ (levensloopbestendige woningen voor 55+ gebouwd in hofjes) realiseren in de 
gemeente Beverwijk en we willen plek maken voor tiny houses. We willen serieus kijken naar 
de mogelijkheden van woningsplitsing, zonder bedrijfsmatige kamerverhuur te stimuleren. 
Zelfbewoningsplicht wordt de norm. D66 wil bij nieuwbouwprojecten het wettelijke 
toegestane deel bestemmen voor de eigen inwoners. Omzetten van leegstaande winkels en 
bedrijfspanden in woningen wordt actief gefaciliteerd door de gemeente, via 
leegstandsbeleid. De wijk Keunenplein heeft een flinke opknapbeurt nodig. Daarom willen wij 
de opbrengsten van Binnenduin bestemmen voor renovatie van kwetsbare wijken. Waar de 
woningcorporaties zorgen voor verbetering van de woningen, zorgt de gemeente samen met 
de corporaties voor verbetering van de openbare ruimte. 

Bouwen in Wijk aan Zee 

In Wijk aan Zee is behoefte aan nieuwe woningen die in het karakter van het dorp passen. 
We willen dat woningen worden gebouwd die betaalbaar zijn en de doorstroming binnen het 
dorp bevorderen. Om het voortbestaan van voorzieningen als de basisschool en 
sportverenigingen te waarborgen is het belangrijk jonge gezinnen aan te trekken. 
Ontwikkelingen die hier een bijdrage aan kunnen leveren hebben daarom onze voorkeur. Op 
de plek van de Moriaan, de school en het terrein van Heliomare zijn mooie kansen om een 
impuls voor het dorp te realiseren. Samen met de stakeholders en inwoners werken we hier 
de komende periode graag aan.  

Bouwen in De Spoorzone 

De verkenning die de afgelopen tijd is uitgevoerd rond de Spoorzone van Beverwijk laat zien 
dat dit een kansrijk gebied kan zijn voor grootschalige woningbouw. Wel is hier nog een 
groot aantal schakels nodig om tot realisatie te komen. Zoals keuzes over de haven en het 
realiseren van minder verkeer op de Parallelweg. De komende jaren zetten wij in op een 
koers van sterke samenwerking met andere overheden, grondeigenaren en 
belanghebbenden. Stap voor stap realiseren we deelgebieden, te beginnen met het 
stationsgebied. Uiteindelijk wil D66 Beverwijk dat Spoorzone het stadsdeel voor de 
toekomst wordt. Naast duurzaam en energiezuinig moet de wijk een karakter krijgen dat 
past bij Beverwijk, stoer met een rauw randje. Het gebied moet van hoge kwaliteit worden 
met veel groen en een goede verbinding met de rest van de stad. Voor het vervoer binnen 
de wijk krijgen de voetganger en fiets de prioriteit boven de auto. Er moet op tijd nagedacht 
worden over voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en horeca. In de 
Spoorzone gaan wonen en werken hand in hand en wordt het woningaanbod divers, zodat 
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het betaalbaar en bereikbaar is voor alle groepen uit de samenleving. Sociale huurders 
kunnen doorstromen naar sociale huur in de Spoorzone zodat in de wijken waar zij vandaan 
komen meer koopwoningen gebouwd kunnen worden. Zo ontstaan in alle wijken van 
Beverwijk een betere mix van huur- en koopwoningen. Daarnaast kiezen we in de Spoorzone 
voor de bouw van goedkope koopwoningen en huurwoningen in het middensegment, zodat 
er meer doorstroming van plaatsvinden uit de sociale huur. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Inzetten op meer betaalbare woningen en een zelfbewoningsplicht 
• Inzetten op doorstroom vanuit sociale woningbouw naar goedkope koop of het 

middensegment. 
• Zorgen voor diverse en groene wijken 
• Realiseren van ten minste één ‘knarrenhof’ en ten minste één locatie met ‘Tiny 

Houses’ 
• Ten minste 30% van nieuwbouwwoningen bestemmen voor de eigen inwoners 
• Opbrengsten van Binnenduin gebruiken voor de renovatie van kwetsbare wijken 
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10.  Sterke en groene wijken 

Ondersteun initiatief in de wijk 

In sommige buurten ontstaan op initiatief van bewoners ontmoetingsplekken waar 
activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door vrijwilligers. Mooie voorbeelden hiervan zijn 
Studio O, Zomerfeest Broekpolder, Animal Farm, Paviljoen Westerhout en het Muziekfort. 
D66 juicht dergelijke initiatieven van harte toe. Want ontmoetingsplekken werken het beste 
als deze door mensen zelf gecreëerd worden. Juist in deze tijd van toenemende 
eenzaamheid zijn deze plekken essentieel en kunnen zij een laagdrempelig basisnetwerk 
vormen dat in verbinding staat met onze welzijnsorganisaties. De gemeente is zoekende hoe 
deze plekken te faciliteren en te ondersteunen. D66 wil flexibel en motiverend beleid maken 
om deze plekken op maat te ondersteunen. Dat betekent vaak geen structurele subsidie, 
maar praktische en tijdelijke impulsen om de initiatieven te versterken. Ook kleinschalige 
eenmalige buurtactiviteiten, zoals een barbecue in de straat of burendag wil D66 ruimhartig 
en simpel ondersteunen met buurtbudget. Goede informatie naar inwoners hierover is 
cruciaal, zodat iedereen er gebruik van kan maken.  

Beverwijk groener 

D66 wil een gezond Beverwijk met groen en water, natuur en biodiversiteit. Deze elementen 
hebben een bewezen positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid voor iedereen. 
In een groene stedelijke leefomgeving zorgt dit voor een reductie in hitte van zo’n 4°C en 
daarnaast een reductie in CO2. Een groot bladoppervlak zorgt voor meer schaduw, 
daarnaast zorgt de verdamping van water vanuit de bladeren voor een verfrissende 
natuurlijke airco. Op een geheel stenen omgeving kan het hitteverschil oplopen tot 10°C 
graden ten opzichte van een groene omgeving. In de steeds warmer wordende zomers heeft 
het realiseren van groen in de leefomgeving dus een positief effect op de gezondheid, vooral 
ook voor ouderen en kinderen. D66 omarmt groene en waterrijke initiatieven van 
buurtbewoners en wil dit praktisch ondersteunen. Daarnaast willen we bij elke herinrichting 
van de openbare ruimte prioriteit voor hittebestendigheid. 

De openbare ruimte is van ons allemaal 

Bij herinrichting van de openbare ruimte zetten we de auto niet langer op de eerste plaats. 
Gezien de ontwikkelingen van bijvoorbeeld deelgebruik en meer thuiswerken is dit niet 
toekomstbestendig. Dit bereiken we door stenen om te zetten in groen, veilige wandel- en 
fietspaden, maar ook het stimuleren van verticaal groen in de dichtbebouwde omgeving. 
Buiten de noodzaak vanwege klimaat en behoud van plant en dier hebben groene 
schoolpleinen en openbare ruimtes en parken als Westerhoud, Overbos en Aagtenpark een 
bewezen positieve invloed op speelgedrag van kinderen. We geven ruimte aan spelende 
kinderen.  

Buitengebied 

We koesteren onze duinen, ons strand en de polder. Met het Noord-Hollands Duinreservaat 
hebben we een divers en groot natuurgebied in onze achtertuin. We vinden dat de mens te 
gast is in de natuur. Het buitengebied is toegankelijk met OV en fiets en wij steunen 
initiatieven als Landgoed Rorik (Een duurzaam plek in de polder, waar landbouw, natuur en 
recreatie samenkomen). 
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Wat gaan we ervoor doen? 

• Het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor een groenere wijk en 
buurtactiviteiten 

• Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte met veel ruimte voor 
voetganger en fiets 

• Stimuleren van groene schoolpleinen 
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11.  Groen op weg 

Voor onze inwoners en ondernemers is de bereikbaarheid van onze gemeente en binnen 
onze gemeente erg belangrijk, iedereen wil snel en veilig op de plaats van bestemming 
komen. D66 wil zo veel mogelijk duurzaam, gezond en snel vervoer. Tegelijkertijd is de auto 
om vele redenen belangrijk voor mensen. Waar de auto nodig is, is het nodig, waar mensen 
verleid kunnen worden om anders te reizen zetten we daar vol op in. Want we willen dat 
onze openbare ruimte kwaliteit heeft en niet gevuld wordt met geparkeerde of bewegende 
auto’s. 

We kiezen voor schoon vervoer 

D66 kiest voor schoon vervoer en daarom voor de (elektrische) fiets. Fietsen is gezond, 
duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. We geven fietsers ruim baan in Beverwijk. De 
auto is nu nog de dominante factor in de inrichting van onze openbare ruimte en het meest 
gebruikte vervoersmiddel terwijl veel voorzieningen in onze regio op bescheiden afstand van 
elkaar te vinden zijn. Bij herinrichtingen kijken we of het fietspad verbreed kan worden en er 
meer veilige oversteekplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Op regionaal niveau zet D66 in 
op een toegankelijk en uitgebreid fietsnetwerk en de aanleg van doorfietsroutes. Fietsers 
krijgen op die route een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten: de lichten gaan vaker en 
langer op groen.  

Het OV als groene motor 

Het openbaar vervoer in Beverwijk en in de IJmond moet naar een hoger niveau gebracht 
worden. De Kennemerlijn is daarbij het grootste aandachtspunt. We zijn blij met de extra 
intercity’s in de tegenspits, maar de dienstregeling op station Beverwijk is nog steeds te 
sober. Openbaar vervoer is pas echt een alternatief voor de auto wanneer de reistijden en 
het reiscomfort minimaal gelijkwaardig zijn. Beverwijk moet weer een echt intercitystation 
worden met minimaal elk half uur in beide richtingen een intercity. Naast een goede 
treinverbinding zetten we ook in op snelle busverbindingen, ook in de nacht, (z.g. HOV) naar 
Haarlem, Zaandam, Amsterdam-zuid en Schiphol. De pont moet elke 10 minuten over het 
Noordzeekanaal gaan.  

Ook de auto telt, maar is te gast in centrum en wijk 

Wij willen dat het veilig verplaatsen en fijn verblijven is in het centrum van Beverwijk. Daarom 
wordt er hier, net als in alle woonwijken, 30 km per uur gereden en leiden we verkeer dat 
niet in het centrum hoeft te zijn om het centrum heen. In de wijken is de auto te gast, voor 
de doorstroming rij je zo snel mogelijk naar de doorgaande wegen om de wijken heen. We 
zorgen voor genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s. Parkeren van auto’s doen we in 
nieuwe wijken op eigen terrein en in bestaande wijken waar dit mogelijk is. We stimuleren 
het gebruik deelauto’s en deelscooters zodat mensen geen 2e auto meer nodig hebben. In 
het centrum zorgen we dat parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers, d.m.v. betaald 
parkeren en blauwe zones. Verder willen we een proef doen met het ‘groen’ bezorgen van 
pakketjes om overlast en vervuiling van bestelbusjes te verminderen. 

Wij werken mee aan de plannen van de Provincie voor de verbinding van A8-A9 omdat dit de 
bereikbaarheid van de IJmond verbetert. Ook hebben we oog voor de grote belasting van 
Krommenie en Assendelft. Maar wat ons betreft komt A8-A9 er alleen, als dit geen extra 
overlast voor de Broekpolder oplevert, het open landschap niet aantast en de stelling van 
Amsterdam in stand houdt. Een verdiepte ligging en extra beschermende maatregelen zijn 
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dus noodzakelijk. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Voetganger en fietser krijgen voorrang bij herinrichting wijken 
• We investeren in betere fietsverbindingen 
• Beverwijk wordt weer een volwaardig intercitystation 
• Gezondheid en leefbaarheid staan voorop bij mobiliteitsvraagstukken 
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12.  Veilig Beverwijk 

Op veiligheid zijn in Beverwijk de afgelopen jaren veel stappen gezet. Helaas zien we dat 
criminelen ons te vaak een stap voor blijven. Dat merken we aan het gevoel van onveiligheid 
van inwoners, dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en in de omliggende gemeenten. 
De gemeente Beverwijk is een aantrekkelijke stad voor handel en ondernemingen. Dit maakt 
ons ook een aantrekkelijke stad voor handel en ondernemingen in de onderwereld. Ondanks 
dat we een stad zijn met maar 41.000 inwoners, hebben we grootstedelijke problematieken 
als witwassen en ondermijning. Naast fysieke veiligheid willen we meer aandacht voor 
cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze 
maatregelen zich verhouden tot de privacy van inwoners.  

Inzet op preventie  

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden wanneer het moet is voor D66 
het uitgangspunt. De basisveiligheid moet op orde, dus aanpak van drugs dealen en 
geweldsincidenten. Veiligheid vergroten doe je niet alleen met meer politie. Het begint ook 
met een goede start in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of elders. Als je je leven goed op 
de rit hebt en je thuis is een veilige plek, dan ben je minder vatbaar voor het verkeerde pad. 
Daarom zetten wij vol in op gelijke kansen via het onderwijs en ondersteuning voor mensen 
die dat nodig hebben. Hier lees je meer over in onze hoofdstukken over onderwijs en 
maatschappelijke ondersteuning. Waar voorkomen niet meer kan, is handhaving 
noodzakelijk. D66 vindt het daarom belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar 
heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij 
het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bij bijvoorbeeld het tegengaan van 
huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.  

IJmond trekt aan de bel in Den Haag 

D66 vindt dat de gemeente een grote rol heeft in het beschermen van onze democratische 
rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal. Wij staan voor een actieve 
aanpak van geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. 
Geografisch gezien is de IJmond een knooppunt met een internationale haven en grote 
pleisterplaatsen, in combinatie met een goede infrastructuur. Niet alleen bedrijven kijken 
naar deze gunstige ligging maar ook criminelen vinden deze geografische voorwaarden 
interessant. Daarom willen wij als IJmond in Den Haag aandacht vragen voor de veiligheid 
onze regio. Zodat we erkend worden als regio waar meer aandacht en geld naar toe moet. 

Veilige buurt 

Veiligheid begint bij u in de buurt. D66 wil de sociale cohesie bevorderen. Sinds corona zijn 
we allemaal meer thuis en zien we beter wat er in de buurt gebeurt. We willen initiatieven die 
de sociale cohesie versterken ondersteunen en het gebruik van de app Fixi voor 
veiligheidsmeldingen verhogen. Wij willen dat de app Fixi door minstens de helft van onze 
inwoners gebruikt wordt en dat zij tevreden zijn over de afhandeling van de gemeente. Ook 
willen we veiligheidssteunpunten inrichten in wijken waar mensen zich het minst veilig 
voelen. Zo kunt u als inwoner terecht met alle vragen die rondom veiligheid spelen. In zo’n 
steunpunt is plek voor handhaving, politie, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, 
brandweer etc. 

Door de invoering van vuurwerkvrije zones neemt de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw in 
Beverwijk elk jaar verder af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. Wat D66 
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betreft faciliteert de gemeente eindejaar evenementen met professionele en aantrekkelijke 
vuurwerkshows. D66 is voor een vuurwerkvrij Beverwijk en Wijk aan Zee. 

Data moet veilig zijn bij de gemeente 

D66 zet in op maximale veiligheid van de persoonsgegevens van onze inwoners. De 
gemeente verwerkt meer en meer digitale gegevens van onze inwoners en beheert daarmee 
grote hoeveelheden informatie. Het beheer van deze gegevens moet voldoen aan de 
privacywetgeving. Alle software moet door beleidsmakers begrepen worden om te 
voorkomen dat de techniek aan de haal gaat met bijvoorbeeld etnisch profileren. Privacy 
risico’s moeten volgens beproefde methoden onderzocht worden om eventuele zwakheden 
aan het licht te brengen.  

Wat gaan we ervoor doen? 

• Als IJmond aandacht vragen in Den Haag voor de veiligheid in onze regio. 
• Vergroten van de preventie door in elke wijk een wijkagent 
• Inrichten van een veiligheidspunt in de wijken waar men zich het minst veilig voelt 
• Nastreven van een vuurwerkvrije gemeente met centrale vuurwerkshows 
• Beter beschermen van door de gemeente opgeslagen gegevens 
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13.  Creatief en krachtig Beverwijk 

Kunst en creativiteit vormen de basis van onze cultuur. Het vormt je identiteit en laat je even 
loskomen van het alledaagse. Het stimuleren van creativiteit is essentieel in deze tijd waarin 
nieuwe ideeën bedacht moeten worden voor de uitdagingen van de toekomst. Culturele 
voorzieningen zijn van wezenlijk belang om een gemeente aantrekkelijk, prettig en leefbaar 
te houden voor de inwoners. Cultuur begint in het onderwijs en is wat D66 betreft breed 
toegankelijk voor iedereen op elke leeftijd. 

Cultuur beleef je samen 

We zijn er trots op dat alle scholen in Beverwijk aan muziekonderwijs doen. Er is steeds meer 
bewijs dat dit het brein op unieke wijze extra ontwikkelt. Wij willen dat scholen ook meer 
cultuuronderwijs in de breedte aanbieden. Ook zijn wij voor cultuur in de breedte voor alle 
inwoners. Zoals bij de sport ruimte is voor topsport en breedtesport, zo is er bij cultuur ook 
ruimte voor topcultuur en breedtecultuur. Wij willen dus meer talentontwikkeling en breed 
toegankelijke amateurkunst mogelijk maken in onze regio. Dit door ruim baan te geven 
evenementen, een breed toegankelijk aanbod van het Centrum voor de Kunsten en 
ontwikkelplekken in onze creatieve broedplaatsen. Ook vergroten we de bekendheid van de 
vele creatieve plaatsen in onze gemeente, door een sterke website en meer zichtbaarheid in 
de openbare ruimte van alle activiteiten. Zodat nog meer mensen kunnen meemaken wat er 
allemaal te doen is in Beverwijk en Wijk aan Zee. 

Een waardevol netwerk 

Beverwijk is trots op de waardevolle samenwerking die in Beverwijk in de culturele sector 
plaatsvindt. Dit is tussen makers, instellingen, onderwijs, ondernemers, broedplaatsen, 
maatschappelijke organisaties en podia. Samen zet dit netwerk iets neer dat niet alleen 
Beverwijk maar onze hele regio versterkt. Wij koesteren die samenwerking en zetten in op 
het meer zichtbaar maken van die kracht voor alle Beverwijkers, zodat elke inwoner ervan 
kan meegenieten.  

Kunst in de openbare ruimte 

In Beverwijk is relatief weinig kunst in de openbare ruimte. D66 wil dat hier binnen projecten 
geld voor vrijgemaakt wordt omdat kunst de beleving van de openbare ruimte sterk 
verbetert. Een belangrijk aandachtpunt hierbij is dat we niet alleen mooie kunst realiseren, 
maar dit ook goed onderhouden. Een project waar we bijzonder trots op zijn is Beeldenpark 
Zee van Staal. Dit verbeeldt het unieke karakter van onze regio tussen staal en kust. Wie er 
heeft gewandeld is onder de indruk, maar er is onderhoud nodig. Daarom willen wij met 
Velsen om de tafel om het onderhoud van dit beeldenpark structureel te verbeteren en de 
bekendheid te vergroten.  

Cultuur in de IJmond 

D66 wil ook een boeiend en bloeiend cultureel leven in de IJmond. Samenwerking op 
cultureel gebied is van groot belang, zowel binnen Beverwijk als in de regio. Beverwijk en 
Heemskerk hebben elkaar veel te bieden op cultureel gebied. Samenwerking is voor D66 
dan ook logisch. Kijk wat elkaar kan versterken en maak een gezamenlijk aanbod voor onze 
inwoners. Cultuureducatie maar bijvoorbeeld ook het museum Kennemerland en de 
schouwburg zijn immers voorzieningen waar de ruim 80.000 inwoners van Beverwijk en 
Heemskerk allemaal van kunnen en mogen genieten. Voor D66 is het duidelijk dat het belang 
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van deze samenwerking voorop moet staan, het gaat immers om voorzieningen van en voor 
onze inwoners.  

Bibliotheek wordt mediatheek 

Hoe kom je aan informatie en hoe beoordeel je of informatie betrouwbaar is? Voor deze 
vraag wordt de bibliotheek partner nummer één voor elke Beverwijker. De bibliotheek wordt 
een Mediatheek, die praktisch helpt bij het vinden, ordenen en begrijpen van informatie. Ze 
helpen mensen bij hun digitale vaardigheden, met ingewikkelde brieven en natuurlijk aan een 
mooi boek of fijne film. De mediatheek is de basis in het netwerk voor iedereen om digitaal 
en analoog te kunnen lezen en schrijven. We zijn trots op de mooie nieuwe inrichting van de 
bibliotheek en vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil daar kan werken of huiswerk 
kan maken met goed internet. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Mogelijk maken van meer talentontwikkeling en breed toegankelijke amateurkunst 
• Samen met Heemskerk in standhouden en versterken van culturele voorzieningen 
• Zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte 
• Samen met Velsen structureel verbeteren onderhoud Beeldenpark  
• Van bibliotheek naar mediatheek 
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14.  Beverwijk in beweging 

Sport is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Naast dat sporten gezond is, 
heeft het ook een belangrijke sociale functie. Voor een goed sportklimaat is geld en ruimte 
nodig. Beiden zijn schaars. Goede sportvoorzieningen maken de gemeente Beverwijk 
aantrekkelijk. We zijn trots op het diverse sport- en beweegaanbod. 

Iedereen doet mee 

Met sport kun je niet vroeg genoeg beginnen, daarom willen we de drempel voor kinderen 
en jongeren om te sporten zo laag mogelijk houden. Om ervoor te zorgen dat jongeren 
kunnen meedoen aan alle sporten blijven we aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Dit geeft kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, de mogelijkheid om 
wel te sporten of zich creatief te ontwikkelen. 

Iedereen moet kunnen sporten, daarom spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol en zijn 
zij de ogen en oren voor de sportbehoefte in de wijk. Naast sport voor ouderen 
ondersteunen en faciliteren we de G-Sporten; gehandicaptensporten. We werken hieraan 
samen met de gemeente Heemskerk en met Heliomare.  

Sportpark Adrichem 

Landgoed Adrichem wordt het ‘sportend hart van Beverwijk’. We zorgen ervoor dat het 
sportpark goed en veilig toegankelijke blijft voor iedereen. Zo is het een plek om 
georganiseerd te sporten, maar ook om ongeorganiseerd te bewegen, zoals wandelen en 
hardlopen. Wij willen de diversiteit van de voorzieningen behouden en waar mogelijk 
uitbreiden met urban gym (hindernissen in de stad die uitnodigen tot bewegen). Wij 
stemmen de voorzieningen af met de voorzieningen in de regio en laten deze ook 
meegroeien met de groei van de stad. Naast goede voorzieningen blijven we ons ook 
inzetten voor behoud en versterking van vitale verenigingen om te zorgen dat meer mensen 
gaan bewegen.  

Een nieuw zwembad 

In een kustgemeente als Beverwijk is goed kunnen zwemmen niet alleen leuk, maar ook een 
noodzaak. Daarom is het belangrijk dat elk kind de mogelijkheid krijgt om te leren zwemmen. 
Een zwembad is een broodnodige maar dure voorziening. Ons huidige zwembad is aan het 
einde van de levensduur. Onderzoek wijst uit dat het opknappen en verduurzamen van het 
huidige zwembad erg duur is. D66 vindt het een goed idee om samen met Heemskerk een 
modern en duurzaam zwembad te bouwen. Zo krijgen onze inwoners een uitgebreid 
zwembad met binnen- en buitenbaden. Zo blijft er voor meerdere zwemverenigingen plek 
om tegen een betaalbaar tarief zwemlessen aan te bieden. De gebruikers betalen een reële 
bad- en baanhuur en er worden duidelijke afspraken gemaakt over het aanbod, zodat naast 
lessen en recreatiezwemmen er ook trainingen, wedstrijden en andere activiteiten kunnen 
worden aangeboden. Het nieuwe zwembad moet voor alle inwoners goed bereikbaar zijn. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Zorgen dat iedereen, ook mensen met een kleine beurs, kunnen sporten 
• Faciliteren van georganiseerde sport maar ook ongeorganiseerd bewegen 
• Samen met Heemskerk een duurzame zwemvoorziening realiseren 
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15.  Samen sterker 

Een sterke IJmond 

De afgelopen periode heeft de gemeente er veel nieuwe taken bij gekregen en in de 
toekomst zullen er nog meer bij komen. Deze nieuwe taken moeten goed en efficiënt 
uitgevoerd worden en dat kunnen we als middelgrote gemeente, met haar ruim 41.000 
inwoners niet alleen. We willen dat zoveel mogelijk voorzieningen voor onze bewoners 
behouden, bereikbaar en beschikbaar blijven.  

D66 staat al jaren voor een goede en intensieve samenwerking met de buurgemeenten, 
Heemskerk en Velsen. Daarbij gaat de inhoud wat D66 betreft boven de vorm. Een goed 
voorbeeld is de samenwerking met Heemskerk om de wijk Broekpolder te bouwen. Wat D66 
betreft werken we ook samen met Heemskerk om Oosterwijk op te knappen en de 
leefbaarheid te verbeteren. Als het gaat om het zorgen voor goede voorzieningen voor onze 
inwoners moeten de gemeenten goed samenwerken, niet alleen bij een theater of zwembad, 
maar ook bij sportfaciliteiten, bibliotheken en nog veel meer. Naast dat een goede 
samenwerking positief is, is het ook essentieel bij onze positie als partner op provinciaal, 
landelijk en zelfs Europees niveau.  

Samenwerken loont 

In de lobby naar provincie en Rijk is het belangrijk dat we als IJmond op elkaar kunnen 
rekenen. Samen staan we sterk. Soms zal de ene gemeente hier meer voordeel van hebben, 
soms de andere gemeente. Samenwerken doe je om er samen beter van te worden. Wat 
D66 betreft werken we samen vanuit een positieve insteek, niet omdat het moet, maar 
omdat we het beste voor onze inwoners willen bereiken. Daarbij is het van belang dat we 
samenwerken op alle niveaus dus ook binnen de verschillende gemeenteraden. We willen op 
zoek naar een samenwerkingsvorm voor de gemeenteraden die inspireert en uitnodigt om 
samen op te trekken.  

D66 wil een Intergemeentelijke Sociale Dienst oprichten met onze buurgemeenten. Op die 
manier bundelen we als gemeenten onze kennis en hoeven we niet elk onze eigen 
specialisten in dienst te hebben. We bundelen onze financiële middelen. We besteden 
samen jeugdzorgtrajecten aan en kunnen zo meer kwaliteit en maatwerk bieden. D66 vindt 
dat dit onze dienstverlening in het gehele sociale domein sterk kan verbeteren. 

Fusie 

Een fusie in de IJmond zou wat D66 Beverwijk betreft zeker een goede optie zijn. Helaas lijkt 
hier voorlopig geen meerderheid in de drie gemeenten voor te zijn. Daarom zetten we 
voorlopig in op zo veel mogelijk samenwerken. Soms met z’n drieën, soms met Heemskerk of 
Velsen alleen. Centraal staat de beste kwaliteit van beleid en de meest mensvriendelijke 
dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeenten. Met 
goede samenwerking maken we de voordelen van samengaan tot één gemeente 
constructief zichtbaar. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Investeren in de samenwerking binnen de IJmond 
• Samen zorgen voor sterke voorzieningen in de regio 
• Een sterke gezamenlijke vertegenwoordiging naar buiten toe 
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• Zorgen dat raadsleden en bestuurders in de regio elkaar goed kennen en samen 
optrekken 

• Een intergemeentelijke Sociale Dienst oprichten 
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16.  Een financieel gezond Beverwijk 

D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën. Beverwijk staat er goed voor maar we zien dat 
er toenemende druk is op de jaarlijkse exploitatie. Er zijn veel taken bijgekomen en niet altijd 
is daar meer geld voor beschikbaar gesteld. Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren er 
bijgestuurd moet worden. D66 zet hierbij de kwaliteit van onze voorzieningen, 
dienstverlening en openbare ruimte voorop. We moeten daarbij voorkomen dat we vastlopen 
omdat er wordt vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen. 

Transparantie & samenwerking 

Het moet voor onze inwoners duidelijk en inzichtelijk zijn hoe de gemeente onze financiële 
middelen besteedt. Onze inwoners hebben er recht op dat hun belastinggeld op een 
verantwoorde wijze wordt uitgegeven. We willen daarom een evenwichtig en realistisch 
financieel beleid, dat transparant is en voor elke inwoner controleerbaar. Als er keuzes 
gemaakt moeten worden, moeten die eenvoudig te onderbouwen zijn richting onze 
inwoners. Als gemeente krijgen we steeds meer taken op ons bord, of het nu om de 
jeugdzorg gaat of de participatiewet. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten binnen de 
IJmond bewust gekozen voor intensieve vormen van samenwerking om deze taken op een 
efficiënte en verantwoorde manier uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de begrotingen 
van de verschillende gemeenten binnen de IJmond voor een belangrijk deel verweven zijn. 
Een voorbeeld is de inkoop van jeugdzorg binnen het sociaal domein. Goede samenwerking 
resulteert in goed omgaan met het belastinggeld van onze inwoners. 

Als D66 IJmond willen we de komende jaren een subsidie consulent inhuren. Deze 
medewerker gaat op zoek naar manieren om geld binnen te halen via subsidies om 
ontwikkelingen in de gemeente/IJmond te bekostigen. Deze subsidies kunnen komen vanuit 
de provincie, de Rijksoverheid of Europa. Deze consulent zouden we met de IJmond in 
dienst kunnen nemen om de kosten te delen. Zo halen we direct subsidies binnen waar de 
hele regio van profiteert. 

Lokale belastingen  

We streven naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. We 
springen op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld. Het gaat immers om geld van 
ons allemaal. Tekorten binnen de gemeentebegroting worden niet simpelweg opgelost met 
een belastingverhoging, maar worden in eerste beginsel opgelost binnen de begroting. Bij 
elke afweging hebben we duidelijk voor ogen wat de structurele gevolgen zijn van een 
beslissing. Weegt het sluiten van een buurthuis op tegen een OZB-verhoging van een paar 
euro? Geld moet beleid volgen en niet andersom.  

D66 vindt het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen, die slechts aan een 
beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene 
middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de 
gemeente tegenover staan. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, 
enkel om hun keuze voor een huisdier. We schaffen de hondenbelasting daarom liever af.  

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering 
van de verbrandingsbelasting door het Rijk fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve 
beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de 
infrastructuur om dat te faciliteren.  
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Een eerlijk en stabiel gemeentefonds 

Elk jaar is pas laat bekend hoeveel middelen de gemeenten krijgen van het Rijk. Dit maakt 
stabiel besturen erg ingewikkeld. Op dit moment is het Rijk ook bezig het gemeentefonds te 
herijken. Volgens de laatste berichten gaat gemeente Beverwijk er fors op achteruit. Dit is 
gezien al onze opgaven niet acceptabel. Wij willen samen met andere gemeenten in deze 
situatie optrekken richting het Rijk om de begroting van Beverwijk op orde te houden. 

Wat gaan we ervoor doen? 

• Inhuren IJmondiale subsidie consulent voor het beter benutten van provinciale, 
landelijke en Europese subsidies 

• Solide, transparant financieel beleid 
• Niveau lokale belastingen steeds afwegen tegen goede lokale voorzieningen 
• Verkleinen verschil uitgaven en inkomsten lokale taken als afvalverwerking 
• Afschaffen van de hondenbelasting 
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Onze lijst 

1. Brigitte van den Berg 
2. Annemieke Raad 
3. Peter Weel 
4. Joy Half 
5. Abdullah Çoban 
6. Bjorn Bouwmeester 
7. Carline de Boer 
8. Martijn Koopman 
9.  Victor in ’t Veld 
10.  Ronald Vessies 
11.  Jen Ochej 
12.  Bart Machielse 
13.  Wesley van der Heijden 
14.  Iris van der Meer 
15.  Gerald van Luijk 
16.  Fons Bennink 
17.  Jacqueline Makbouli 
18.  Remco Beijer 
19.  Emily de Vries 
20.  Léon Stam 
21.  Maartje van Vliet 
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