
Met elkaar, 
Voor elkaar!



'Handen uit  
de mouwen  
op weg naar  
verandering!'
We groeien naar een sterk en betrokken Hollands Kroon. Samen staan we sterker! 
Wij staan voor een gemeentebestuur dat weet wat er leeft in de verschillende kernen van de  
gemeente. Nabijheid is onze kracht. Dit betekent korte lijnen voor inwoners, verenigingen, dorps-
raden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ouderenbonden. Met een gemeentelijke 
dienstverlening die de inwoner en ondernemer als vertrekpunt heeft. Dat vraagt om verandering  
en betrokkenheid. 

De afgelopen jaren is Hollands Kroon in onze ogen uitgegroeid tot een doe-het-zelf-gemeente. 
Steeds meer gemeentelijke taken werden toebedeeld aan inwoners en de gemeente zelf trok zich 
terug. Dat moet anders. Hollands Kroon heeft een bestuur nodig dat luistert en handelt van ‘van 
buiten naar binnen’, in plaats van ‘van binnen naar buiten’. Zichtbaar betrokken en transparant. 

Onze visie 
OHK vindt het belangrijk dat de gemeente aantrekkelijker wordt en inwoners merken dat het goed 
gaat. Daar hoort een aantrekkelijk klimaat bij voor het MKB, duidelijke toeristische kwaliteiten en 
voor al onze inwoners een plek om fijn te kunnen wonen, deel te nemen aan het verenigingsleven 
 en hun geld lokaal te besteden. Hiervoor moet er een goede balans zijn in onze leefomgeving 
tussen wonen, landbouw, bedrijvigheid, volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie.

We streven naar een toekomstbestendige gemeente waar ruimte en kwaliteit is voor wonen, werken 
en recreëren. We willen voldoende en vraag-gestuurd ruimte bieden voor woningbouw. Hiermee 
geven we iedere generatie een eerlijke kans. OHK gaat uit van een prettige en gezonde  
leefomgeving, waarin – nu we meer thuis werken – meer aandacht is voor de leefomgeving en  
recreatieve voorzieningen worden behouden of versterkt. Een gezonde, passende en evenwichtige 
economie is hierbij cruciaal. 

Om te bouwen aan dit Hollands Kroon is samenwerking noodzakelijk tussen gemeente, inwoners en 
bedrijven waarbij zij elkaar goed aanvullen. De gemeente kan niet alleen regisserend werken, maar 
zal ook initiatief moeten nemen indien bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken of ingrepen in 
de fysieke leefomgeving daarom vragen.  

Daarom staan we voor een benadering van een gemeente dichtbij  inwoners en bedrijven, die zich 
verdiept in hun leefwereld. Zíj moeten zich goed gehoord en geholpen voelen, zonder dat het  
algemeen belang in het geding komt. 

Onze visie
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Woningbouw

Hollands Kroon heeft unieke kernkwaliteiten zoals rust, ruimte, groen en water. Wonen is 
hier nog relatief betaalbaar. Daarom stellen we alles in het werk om starters aan  
(betaalbare) woonruimte te helpen. Een aantal mogelijkheden kan daarvoor op korte  
ermijn worden uitgewerkt. 

Wonen boven winkels is zo’n optie, maar ook de mogelijkheid om via vereenvoudigde  
procedures betaalbare tiny houses te bouwen voor woningzoekenden. Er liggen kansen  
bij agrarische bedrijven die hun activiteiten beëindigen om tot splitsing van de boerderij 
over te gaan zodat daar meerdere gezinnen kunnen wonen. In algemene zin kan gezegd 
worden dat betaalbare appartementen, koopwoningen en huurwoningen nodig zijn om 
aan de vraag te kunnen voldoen uit eigen gemeente en woningzoekenden van buiten de 
gemeente. De wachtlijsten die er zijn voor huurwoningen moeten worden teruggebracht. 
Doorstroming vanuit de goedkope huursector naar het middensegment moet een speer-
punt worden.  

In het kader van vergrijzing willen we de mogelijkheden voor zelfstandige seniorenhuis- 
vesting ondersteunen, waarbij zorg dichtbij kan worden georganiseerd. Initiatieven als 
‘Hofjeswonen’ kunnen daarbij een rol spelen, maar ook mogelijkheden voor ‘kangoeroe- 
wonen’ op bestaande erven. OHK wil een actieplan voor seniorenhuisvesting opstellen  
met handvatten voor initiatieven en ruimtelijke mogelijkheden.

30-30-40% norm bij nieuwbouw 
OHK pleit bij nieuwbouwprojecten in Hollands Kroon voor een standaard verdeling van  
30% sociale woningbouw, 30% bouw voor de middeninkomens en 40% vrij sector. Dit om 
huisvesting in de sociale en middenklasse te garanderen. 

Hiervoor is het van belang dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren en zo 
(waar nodig) meer grip heeft op de bouw. Als het op een locatie niet mogelijk is om aan de 
30-30-40% norm te kunnen voldoen, zal de projectontwikkelaar een bijdrage doen in een  
op te richten ontwikkelingsfonds sociale woningbouw. Gelden uit het ontwikkelingsfonds 
kunnen worden gebruikt in situaties waarbij extra investeringen nodig zijn om sociale  
woningbouw mogelijk te maken. OHK verlangt ondernemerschap van de gemeente.  
Initiatief in plaats van de passieve regierol.

Goede woonplek voor starters en 
jonge gezinnen 
We zitten in een gunstige renteperiode 
waardoor het financieel aantrekkelijk is om 
voor een koopwoning te kiezen in plaats 
van een huurwoning. Toch zijn er veel  
mensen die geen koopwoning kunnen  
betalen, maar te veel verdienen voor een 
sociale huurwoning. OHK ziet graag dat de 
gemeente  door haar grondbeleid stimu-
leert dat alle segmenten worden bediend. 
Zo nodig start de gemeente zelf actief met 
initiatieven. Dit betekent voor de gemeente 
een trendbreuk met de passief regisserende 
rol die zij tot nu toe had.  
 
Uitgangspunt moet volgens OHK zijn dat 
naast een financieel rendement ook een  

maatschappelijk rendement meetelt voor 
gemeente én bouwer. De gemeente heeft  
daarvoor voldoende wettelijke mogelijkhe-
den, zoals bijvoorbeeld een Nota Gebied  
Overstijgende Kosten.   
OHK blijft strijden voor aantrekkelijke  
(sociale) woningen tegen betaalbare woon-
lasten. Zo zorgen we ervoor dat veel  
starters, senioren en gezinnen een goede 
en kwalitatieve woonplek kunnen vinden in 
onze gemeente. Leegstaande kantoor- en/
of bedrijfspanden moeten makkelijker  
getransformeerd kunnen worden ten  
behoeve van woningbouw en waar nodig 
wordt ook gekeken naar (gedeeltelijke) 
transformatie van bedrijventerreinen tegen 
de woonkern aan. Oók hier ligt een kans 
voor betaalbare woningen.

Tiny houses 
De gemeenteraad heeft in 2017 middels 
een motie het college opdracht gegeven 
om een pilot te starten met het realiseren 
van vijf pilotlocaties voor tiny houses in 
Hollands Kroon. Naast een raadsbesluit in 
juni 2019 voor het realiseren van een pilot 
aan de Oosterweg e.o. in Nieuwe Niedorp 
is aan de motie geen uitvoering gegeven. 
OHK wil dat de gemeente locaties aanwijst 
waar komende periode twee pilots  
starten om betaalbare tiny houses te  
bouwen voor woningzoekenden.

'Middenmeer in vogelvlucht'
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Betere benutting woningvoorraad  
De woningmarkt raakt ook hier oververhit. 
De bestaande woningvoorraad kan beter  
benut worden. OHK vindt dat de gemeente 
beleid moet ontwikkelen voor woning- 
splitsing, het mogelijk maken van woningen 
met mantelzorg, tijdelijk wonen in een  
bijgebouw en met meerdere generaties 
onder één dak wonen. Zo nodig maken we 
het mogelijk om kamers te verhuren, maar 
weren we ‘huisjesmelkers’. 

Woning splitsen  
Er is naast nieuwbouw de mogelijkheid om 
een woning of pand in één of meerdere  
appartementen te splitsen. Een dergelijke 
splitsing is alleen mogelijk indien je hier-
voor een vergunning van de gemeente krijgt 
en de splitsing vervolgens in de kadastrale 
gegevens is verwerkt. OHK wil dat de  
gemeente Hollands Kroon versneld beleid 
ontwikkelt om woningsplitsen mogelijk te 
maken. Hierdoor kan een bijdrage geleverd 
worden aan het tekort aan woningen.

  Speerpunten 

• Voor de komende jaren staan in enkele kernen van Hollands Kroon uitbreidingen  
  gepland. OHK is blij met de lopende projecten, maar wil zich de komende vier jaar  
  ook sterk maken voor uitbreidingen in andere kernen. Het bevorderen van  
  evenwichtige woningbouw is een speerpunt voor de komende vier jaar, zodat onze  
  jeugd in Hollands Kroon blijft wonen. 

• De gemeente Hollands Kroon heeft de plicht om een door rijkswege bepaald aantal  
  huizen beschikbaar te stellen voor statushouders. Als daarin is voorzien zullen  
 inwoners met urgentie uit Hollands Kroon met voorrang worden behandeld.

• Een breed aanbod van woningen in alle kernen passend bij de woonvraag. Door  
  projectontwikkelaars en inwonersgroepen te stimuleren en/of faciliteren en  
  proactief in te spelen op ontwikkelingen als Collectief Particulier Opdrachtgever- 
  schap en hofjes wonen.

• Bij nieuwbouw moet er aandacht zijn voor een juiste mix tussen sociale huur, huur  
 en koopwoningen voor een brede doelgroep. OHK wil dat de gemeente daarvoor  
  beleid opzet. 

• Door de bouw af te stemmen op vraag en aanbod zal doorstroming bevorderd  
  worden. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van levensloopbestendige – of  
  seniorenwoningen zodat doorstroming wordt bevorderd. 

• OHK heeft oog voor het klimaat. Gebruik van duurzame-, hernieuwbare materialen   
  en aandacht voor biodiversiteit geniet onze voorkeur. We leren van initiatieven als  
  de MRA Green Deal Houtbouw en ondernemen actie om een toekomstbestendige  
  leefomgeving te waarborgen. Dat betekent concreet: een groenere en gezondere  
  leefomgeving die het woongenot vergroot in de  openbare ruimte en stimulerend is  
  voor een gezonde leefstijl. 

• Wonen boven winkels dient onderzocht te worden. 

• De gemeente wijst locaties aan waar komende periode twee ‘pilots’ starten om  
 betaalbare tiny houses te bouwen voor woningzoekenden.

• Als agrarische bedrijven stoppen en de boerderij leeg komt te staan, moet het  
 makkelijker worden om tot splitsing van de boerderij over te gaan zodat meerdere  
  gezinnen daar kunnen wonen. Hiervoor zijn wel extra beleidsregels nodig die er  
  voor zorgen dat de agrarische activiteiten hier geen hinder van ondervinden. OHK  
  wil dat de gemeente zich daar samen met de provincie voor inspant.

• Groepsgewijs wonen, vanwege dezelfde levensstijl, dezelfde zorgbehoefte of  
  dezelfde culturele tradities, moet makkelijker worden. 

'Braakliggende grond achter het huidige plan trambaan. Hier is een mogelijkheid tot nieuwbouw van woningen of het verplaatsen van de sportvoorzieningen naar één centrale plek.'

Nieuwe bestemming voor kerkgebouwen  
De kerken lopen langzaam leeg. OHK zet in om op zeer korte termijn gesprekken te  
voeren over nieuwe bestemmingen voor de kerken. Leegstand en daarmee potentieel  
verval kunnen voorkomen worden met creatieve oplossingen. Wij zien in andere  
gemeenten voorbeelden waarbij kerken een nieuwe bestemming krijgen, zoals  
restaurants, cafés, Bed & Breakfast, musea, boekwinkels en nog veel meer. Zo blijven deze 
karakteristieke gebouwen op een mooie en nuttige manier behouden. De gemeente heeft 
als taak om actief in overleg met de kerkbesturen en of beherende stichtingen te gaan.

Programma voor seniorenhuisvesting 
OHK wil dat de gemeente een actieprogramma voor seniorenhuisvesting opstelt en  
maakt zich sterk voor een goede woonpositie voor ouderen in Hollands Kroon. Vanuit  
het programma wordt ingezet op thuis kunnen blijven wonen, maar zo nodig óók op  
zelfstandige, geclusterde seniorenwoningen en/ of bijzondere zorgconcepten.
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• Woonvormen waarbij ouderen met hun volwassen kinderen bij elkaar kunnen  
  wonen, moeten gestimuleerd worden. Denk hierbij aan kangoeroewoningen.  
  Procedures hiervoor moeten vereenvoudigd worden.  

• Particulieren met goede initiatieven ondersteunen. OHK is voorstander van het  
  actief stimuleren van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de  
  woningbouw. 

• Als er grond van de gemeente verkocht wordt voor huisvesting, maakt de  
  gemeente zichtbaar hoe deze middelen weer geïnvesteerd worden in de  
  leefomgeving. 

• Snelle afhandeling van aanvragen over bestemmingsplanwijzigingen of  
  (omge vings-) vergunningen. De gemeente zorgt dat de benodigde ambtelijke  
  capaciteit (in lokale kennis en expertise) hiervoor gewaarborgd is. 

• Zoveel mogelijk groen toevoegen in de gemeente in samenwerking met Staatsbos 
  beheer, provincie en waterschap. Waar mogelijk stimuleren we uitbreiding van  
  bestaand bos. 

• Voor iedere gekapte boom worden binnen een jaar minimaal twee nieuwe bomen  
  geplant. De gemeente moet hierover jaarlijks rapporteren. OHK wil dat de  
  gemeente actiever investeert in meer groen in de bestaande leefomgeving en de  
  bestaande  inrichting kwalitatief verbetert. Bomen krijgen voldoende ruimte om te  
  kunnen groeien. Zo worden we een duurzame groene gemeente voor de toekomst. 

• Versneld beleid ontwikkelen voor woningsplitsing in Hollands Kroon.

• De gemeente ondersteunt aanvragers bij procedures en houdt daarbij oog voor  
  (algemeen) belang van de omgeving.

• Bij nieuwe bouwprojecten wordt vanaf 2023 altijd energieneutraal en  
  klimaatbestendig gebouwd.

• De gemeente jaagt de ontwikkeling van beschikbare woningbouwlocaties aan en  
  helpt – waar mogelijk – met versnelling. 

• De provincie heeft een aanjaagfonds in het leven geroepen. De gemeente  
  Hollands Kroon moet zich inspannen om hier zo goed mogelijk gebruik van te 
  maken om woningbouw ook op dit punt te stimuleren.

Infrastructuur en mobiliteit

Veiligheid in 30 km zones in de dorpen 
In veel dorpen is de laatste jaren het autobezit om verschillende redenen toegenomen.  
Het nadelige effect hiervan is dat de leefomgeving meer wordt belast, terwijl het lokale  
wegennet en de aanliggende bebouwing daar niet overal op is toegerust. Met name in  
30 km-zones is dit goed merkbaar. Omdat hard rijden de verkeersveiligheid en het  
woongenot negatief beïnvloedt, wil OHK dat er een actieplan komt voor:  

a. 30 km-zones in kernen volgens richtlijnen inrichten, zodat langzaam en  
 gemotoriseerd verkeer veilig mengt en hard rijden niet meer mogelijk is. Te  
  beginnen met de hoofdroutes in de grotere kernen.

b.        Fietsers en voetgangers centraal stellen bij het wegontwerp om een gezonde  
  en uitnodigende leefomgeving te maken. De auto meer ‘te gast’.

c.         Onderzoeken van de reële geluidbelasting in woongebieden met een te hoge 
  geluidbelasting door wegverkeer (A7, N99, hoofdwegen binnen 
  kernen) en daarvoor zo nodig maatregelen treffen vóór 2026.

Knelpunten en verkeersveiligheid 
Hollands Kroon kent op het gebied van  
verkeersveiligheid meerdere knelpunten binnen de 
kernen, waar een 30 km/u regime geldt. Eén van de 
bekendste knelpunten is de route via de Poelweg en 
de Koningsweg op Westerland.  
 
Bewoners worden dagelijks geconfronteerd met gro-
te vrachtwagencombinaties die zich door het dorp 
persen.  
 
OHK wil dat de gemeente dit de komende  
periode actief oppakt om met provincie en rijk tot 
alternatieven te komen. 
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Mindervaliden
Een belangrijk uitgangspunt in onze  
samenleving is gelijkheid voor iedereen. 
Dat betekent dat minder validen in onze  
gemeente ongehinderd gebruik moeten 
kunnen maken van de openbare ruimte 
en  alle openbare gebouwen in Hollands 
Kroon. Dat laatste is een wettelijk vereiste. 
OHK zal zich in de komende periode sterk 
maken voor een inventarisatie van knel-
punten en een actieplan.  

Waterwegen 
In Hollands Kroon zijn groen en water gelukkig nog volop aanwezig. Het onderhoud van  
de watergebieden ligt voor het grootste deel bij het Hoogheemraadschap, maar blijft  
aandacht vragen. Enerzijds om water op te vangen in tijden van overvloedige regenval, 
anderzijds om water vast te houden in tijden van droogte. Het uiteenlopende karakter  
van onze gemeente vraagt om een verschillende benadering, waarbij alle gebruikers en 
het ecosysteem evenwichtig bediend worden.    
OHK wil dat de gemeente actief aandeel neemt in het waterbeheer, maar ook met HHNK 
onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het water, en dan met name enkele oevers, 
ecologisch en toeristisch aantrekkelijker te maken. Hierbij wordt het aspect van de functie 
waterberging voorop gesteld.

Fietsen en wandelen  
OHK maakt zich sterk voor betere, bredere en veiligere fietspaden in Hollands Kroon. 
Steeds meer elektrische fietsen en tourfietsers maken gebruik van de veelal smalle  
fietspaden. Dit komt de veiligheid niet ten goede. De snelheden die tegenwoordig worden 
gehaald met het moderne ‘stalen ros’ vragen om aanpassingen aan de bestaande  
fietspaden. Gedacht kan worden aan het verbreden van bepaalde fietspaden en het  
veiliger maken van kruisingen, vooral daar waar veel schoolkinderen fietsen. Op die wegen 
waar de veiligheid in het geding is, dienen fietsstroken of fietspaden te worden aangelegd.

Wandelen is belangrijk voor onze gezondheid. Een uitnodigende omgeving hoort daarbij, 
zodat jong en oud veilig kunnen bewegen. Wandelroutes en activiteiten om wandelen te 
stimuleren, kunnen daaraan bijdragen. De gemeente kan deze routes van bewegwijzering 
en rustpunten voorzien en waarnodig activiteiten ondersteunen.  

In historische kernen is het voor ouderen lastiger om zich gemakkelijk te bewegen door  
de historische klinkerbestrating. OHK pleit voor behoud van die bestrating, maar wel  
zodanig dat ouderen daar gemakkelijk kunnen blijven komen. OHK vindt het belangrijk  
dat daar extra aandacht voor komt de komende periode.  

Openbaar vervoer  
Het openbaar vervoer in Hollands Kroon verschraalt steeds verder en valt qua contract 
onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Daarom vinden we dat gemeente en  
provincie actief moeten onderzoeken welke herkomst en bestemming onze inwoners  
hebben en welke mogelijkheden er bestaan om openbaar vervoer en deelautomobiliteit 
onder inwoners actief te stimuleren.   
OHK is ontzettend trots op bestaande, goed functionerende alternatieven en is dan ook 
zeer blij met het werk van de vrijwilligers van de Belbus, Seniorenbus en Buurtbus en vindt 
dat de gemeente Hollands Kroon deze initiatieven binnen haar mogelijkheden moet  
blijven steunen.  

'Zandvaart in Breezand'

Veiligheid in de winterperiode
Hollands Kroon is een uitgebreide ge-
meente en dat brengt op winterse dagen 
met sneeuwval de nodige uitdagingen met 
zich mee. Daarvoor is een prioriteitenlijst 
opgesteld van straten die sneeuwvrij  
worden gemaakt. OHK heeft begrip voor 
de prioriteitstelling maar is van mening 
dat hierin inspraak wenselijk is om in  
specifieke situaties de veiligheid van de 
inwoners te ondersteunen.

Het gaat immers niet alleen om de door-
gaande wegen die sneeuwvrij gemaakt  
en gehouden worden. De straten in de 
dorpen zelf zouden ook binnen afzienbare 
tijd begaanbaar moeten zijn. Veiligheids-
diensten en ambulances moeten overal 
hun werk kunnen uitoefenen.
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  Speerpunten 

• Streng toezien op naleving maximumsnelheid, met name binnen bebouwde kom  
  voor auto’s, scooters, brommers, motoren en ander gemotoriseerd verkeer.

• Regels over de ruimte moeten zorgen voor een goed leef-, woon- en werkklimaat.  
  Deze regels dienen duidelijk te zijn, zodat iedereen ze kan begrijpen. 

• Hoofdwegen in 30 km-zones in kernen voor 2026 volgens de wettelijke richtlijnen  
  inrichten.

• Onderzoeken van geluidbelasting op woningen langs hoofdwegen in 30 km-zones.

• Aandacht voor de situatie van de geluidswal langs de A7. Het nieuwe college dient  
  hierin een proactieve rol te nemen in overleg met Rijkswaterstaat.

• Het onderhoud van de watergebieden verdient in de komende jaren meer aandacht  
  en partnerschap met het Hoogheemraadschap. Voor versterking van waterbeheer  
  bij droogte, overvloedige regenval, ecologie en toerisme.

•	 Betere,	bredere	en	veiligere	fietspaden	in	Hollands	Kroon.

• Fietsen in Hollands Kroon moet veilig kunnen. Op die wegen waar de veiligheid dat  
	 vraagt,	dienen	fietsstroken	of	fietspaden	te	worden	aangelegd.	Uitgangspunt	in	 
 30 km-zones wordt dat de auto meer ‘te gast’ is. 

• In kaart brengen van de onveilige situaties in Hollands Kroon, hiervoor een plan  
  van aanpak opstellen en daaraan een duidelijke tijdslijn koppelen tot en met 2026.

• Aandacht voor veiligheidsdiensten in winterse omstandigheden. Het prioriteiten 
 plan voor het sneeuwvrij maken van de wegen opnieuw bekijken en open stellen  
 voor inspraak en/of situationele aanpassingen.

• Maaibeleid aanpassen bij kruisingen in de buitengebieden om de verkeersveilig 
 heid te vergroten. Een fysieke omgeving die uitnodigt om te bewegen o.a. actieve  
 mobiliteit en spelen.

• Toegang voor minder validen tot alle gebouwen in Hollands Kroon is wettelijk  
 vereist. Hollands Kroon dient hier ook invulling aan geven en hier op te controleren.

• Alle initiatieven die alternatieven bieden voor het openbaar vervoer, zoals de Bel 
 bus en Buurtbus, kunnen rekenen op ondersteuning van Hollands Kroon. 

• Aanpakken en voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties, door menselijk gedrag  
 te sturen. 

• De laatste jaren is er veel aan bermverharding gedaan. Dit komt de veiligheid op de  
  buitenwegen ten goede. OHK wil dat hier actief mee doorgegaan wordt.

Onderhoud bermen
Bermbegroeiing in het buitengebied is de afgelopen jaren verder verruigd. Dat heeft  
voordelen voor de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Echter zijn 
deze ook oorzaak geweest van ongelukken in het buitengebied. OHK meent dat beter  
gekeken moet worden naar gevaarlijke kruisingen en juist daar frequenter te maaien.  

Onderhoud	van	het	wegennet,	fiets-	en	wandelpaden
Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat wegen,  
fiets- en wandelpaden goed worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor fietsers 
(scholieren), wandelaars en gebruikers van een scootmobiel, rollator of rolstoel. Bij 
onderhoud of na een melding kan de inrichting van het straatwerk hierop aangepast  
worden.

Maatregelen tegen hardrijden
Te snel rijden is een grote ergernis voor de inwoners van Hollands Kroon. Meldingen  
hierover van inwoners worden niet altijd opgevolgd door de gemeente, of voldoende  
actief afgehandeld. OHK wil dat de benodigde ambtelijke verkeerskundige capaciteit 
structureel wordt vergroot en dat in de komende periode alle bekende knelpunten  
worden aangepakt in samenwerking met de politie, de fietsersbond en de afdelingen  
van Veilig Verkeer Nederland in de gemeente Hollands Kroon. 

'Onafhankelijk Hollands Kroon is groot voorstander van het gebruik van graskeien. Ze maken de wegen waar ze zijn toegepast een stuk veiliger.'
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Agrarisch sector en visserij

 
Agrarische sector
Hollands Kroon staat bekend om haar tulpenvelden rondom Anna Paulowna en Breezand, 
de visserij op Wieringen en de land- en tuinbouw in de Wieringermeerpolder en in de 
West-Friese regio Niedorp. Deze sectoren zijn niet alleen economisch van groot belang, 
maar behoren ook tot onze plattelandscultuur. OHK wil dat Hollands Kroon de visserij,  
de bloemensector en de land- en tuinbouw een warm hart blijft toedragen en goed  
luistert naar wat er leeft in deze sectoren. Deze sectoren vormen immers het fundament 
onder onze lokale samenleving. De gemeente hanteerde daartoe ook de leus ‘Agrarische  
hoofdstad’.  

OHK heeft op de agrarische sector een duidelijke visie: “Agrariërs moeten kunnen boeren 
op een efficiënte en schone manier, voedsel produceren in balans met de omgeving,  
bodem en natuur, zodanig dat de boer er wat aan overhoudt.” 

Dat betekent boeren zonder al te veel beperkingen, gestimuleerd om klimaatbestendig  
te kunnen blijven werken. De gemeente moet in overleg met de agrariërs zelf en de  
wensen, zoals verwoord in het onderzoek van de Green Campus, gestalte geven. Kort- 
gezegd betekent dit dat de gemeente in overleg met de agrariërs een faciliterende  
rol zal vervullen. 

Bedreigingen voor de agrarische sector 
OHK staat zeer kritisch tegenover toekomstige ontwikkelingen aan de IJsselmeerkust. Het 
plan Wieringerhoek vormt het zoveelste gevaar voor de agrariërs in de Wieringermeer-
polder. Zaken als kwel en een toename van ganzen en muggen vormen risico’s voor de 
gevestigde bedrijven langs de IJsselmeerkust. Daarbij vindt OHK de waarde van de steeds 
schaarser wordende agrarische grond belangrijk.

Naast plan Wieringerhoek dreigen meerdere plannen uitgerold te worden in en om het 
IJsselmeer. De RES (Regionale Energie Strategie) wil van het IJsselmeer een nieuwe energie-
bron maken door middel van windmolens en zonne-eilanden. OHK is van mening dat we 
terughoudend moeten zijn in het toestaan van dergelijke ontwikkelingen. Het IJsselmeer 
is de grootste zoetwater opslag in Nederland. De voorgestelde ontwikkelingen kunnen het 
ecologisch systeem van het meer nadelig beïnvloeden. Daarnaast zijn er meerdere risico’s 
waarvoor in de huidige plannen geen aandacht is of waar simpelweg niet over nagedacht 
is.

Ontwikkeling Agriport A7 
Hollands Kroon heeft de afgelopen jaren ruimschoots geprofiteerd van de financiën uit  
de economische ontwikkelingen die zijn gedaan in de Wieringermeerpolder. Daardoor  
was het mogelijk om financieel een ruimer jasje aan te trekken. Dat is fijn, maar dat heeft 
ook een duidelijke keerzijde. 

De effecten van de groei van Agriport zijn de laatste vier jaar ruimtelijk sterk merkbaar  
geworden. De discussie over deze groei hield vooral verband met de bouw van datacen-
ters, windmolens, huisvesting van arbeidsmigranten, lichthinder, veranderend landschap 
en algemeen: de maatschappelijke discussie over welke bijdragen deze ontwikkelingen 
leveren aan de gemeente. Wegen de lusten op tegen de lasten? 

OHK wil de komende periode geen medewerking verlenen aan verdere groei van Agriport 
als het om datacenters gaat. Ook wil zij de gemeentelijke overeenkomsten rondom  
vestiging van datacenters en de voorgenomen ontwikkeling door een externe rekenkamer-
commissie nader laten onderzoeken. Hierbij moet ook een maatschappelijke kosten-baten 
analyse worden gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt, 
waarna inspraak kan volgen over de toekomst van dit deel van de Wieringermeer. Kortom 
een pas op de plaats en tijd voor reflectie!
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Windmolens en zonnepanelen 
De afgelopen raadsperiode is OHK heel duidelijk geweest over het plaatsen van  
windmolens in Hollands Kroon. Met de voltooiing van het Prinses Ariane Windpark heeft  
Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan het opwekken van windenergie. Meer  
windmolens betekent meer horizonvervuiling en ’s avonds nog meer rode lampen in de  
polders. Om die redenen is OHK van mening dat het maximum aantal windmolens in  
Hollands Kroon is bereikt en dat draagvlak voor verdere uitbreiding maatschappelijk  
ontbreekt.

OHK ziet meer mogelijkheden op het gebied van zonne-energie en dan uitsluitend op  
daken. Niet op land, omdat dit ten koste gaat van kostbare landbouwgrond. 

  Speerpunten 

• Een prominentere plek voor de agrarische sector en visserij in de toekomstige plan 
  vorming binnen Hollands Kroon.

• Meer handen en voeten geven aan de slogan ‘Hollands Kroon, de agrarische  
  hoofdstad’. Meer promotie om de mooie producten die uit onze gemeente komen  
  onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het in het leven roepen van de  
  agrarische weken.

• De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze  
  gemeente en moet ruimte krijgen voor duurzaam ondernemen. OHK wil dat er grote  
  terughoudendheid wordt betracht bij het onttrekken van agrarische gronden.

• Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, zoals toeristische activiteiten en de  
  ontwikkeling en verkoop van lokale- en streekproducten blijven mogelijk en worden  
 door de gemeente Hollands Kroon i.s.m. agrarische belangenorganisaties verder op  
 de kaart gezet.

• OHK wil grootschalige transformatie van agrarische gronden naar andere functies  
 een halt toeroepen.

• De agrarische sector wordt actief betrokken bij toekomstige planvorming. Aan de  
 voorkant worden zaken zoals bestemmingsplannen en milieubeleidsplannen  
 besproken.

• Moderne toekomstgerichte agrarische bedrijven, die duurzaam zijn, oog hebben  
  voor dierenwelzijn en veilig voedsel produceren, hebben recht op een degelijk  
 planologisch kader. Naast de agrariërs zelf zijn land- en tuinbouworganisaties  
 gesprekspartners voor de gemeente.

• Om de agrarische hoofdstad nog beter op de kaart te zetten zou de gemeente  
 moeten overwegen om agrarische onderzoeken te stimuleren. OHK pleit voor een  
 studiefonds wat daarvoor de ondersteunende mogelijkheden biedt.

Arbeidsmigrantenhuisvesting: Dicht bij werkgelegenheid  
OHK heeft het standpunt dat agrariërs zelf de huisvesting voor arbeidsmigranten op orde 
brengen. Dit mag op het erf en de arbeidsmigranten moeten er zijn voor eigen bedrijfsvoe-
ring. Arbeidsmigranten behoren fatsoenlijk gehuisvest te zijn. Het moet gewaarborgd zijn 
dat deze huisvesting geen onacceptabele overlast oplevert voor omwonenden. 

De huidige beleidslijn van Hollands Kroon zet met name in op grootschalige huisvesting 
voor arbeidsmigranten. Dit roept veel weerstand op bij de inwoners en is wat OHK betreft 
ook niet de weg die we moeten inslaan. Breng de lusten en de lasten bij elkaar en zorg voor 
huisvesting dichtbij de werkgelegenheid. 

'Met het Prinses Ariane windpark in de Wieringermeer heeft Hollands Kroon wat Onafhankelijk Hollands Kroon voldoende bijdrage geleverd aan de windenergie. '
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Visserij
De visserij is een sector die door de huidige wet- en regelgeving steeds meer onder druk 
komt te staan. Daarom wil OHK de komende jaren goed kijken naar waar kansen liggen 
om de traditie van de visserij en de werkgelegenheid die daar aan verbonden is, in stand 
te houden. Dit is voor een groot deel een zaak van de visserijsector zelf, maar OHK is van 
mening dat er ook mogelijkheden liggen voor de gemeente Hollands Kroon om dit proces 
aan te jagen. Onder andere in het ondersteunen van pilots en het verbinden van kennis- 
instellingen en de sector.

OHK wil absoluut niet op de stoel gaan zitten van de visserijsector, maar vindt de werk-  
gelegenheid en culturele identiteit die de visserij brengt op Wieringen van groot belang  
en wil deze graag behouden en versterken. Een actieve rol vanuit de gemeente past  
hierbij. 

Behoud van de visserij op de Waddenzee 
Er ligt een taak voor de gemeente Hollands Kroon om er alles aan te doen en ervoor te 
zorgen dat het beoefenen van visserij op de Waddenzee mogelijk blijft. Zeker nu dit vanuit 
het rijk steeds moeilijker wordt gemaakt. De visserij op Wieringen is en blijft een belang- 
rijke sector die veel directe en indirecte werkgelegenheid brengt. Daarom is OHK van  
mening dat Hollands Kroon zich hard moet maken om vissers hun werk te kunnen laten 
doen. De kotters zijn al jaren het boegbeeld en het kloppend hart van de voormalige  
gemeente Wieringen en zonder deze vissersvloot gaat er een groot deel van de cultuur en  
bijbehorende economie verloren. 

Toerisme bevorderen 
OHK ziet kansen op het gebied van toerisme. De visserij in Den Oever kan hiervoor nog 
een stuk breder worden ingezet. De haven, die in het weekend vol ligt met schepen, is op 
zich al een toeristische trekpleister. Het zou mooi zijn om de visserij in te zetten als een 
soort van ‘attractie’, waarbij toeristen van alles kunnen leren over de visserij van  
gepensioneerde vissers, rijk aan verhalen. Hoe is het leven op zee en hoe worden vis en 
garnalen nu echt gevangen? Daarbij kan ook aandacht geschonken worden aan de  
tradities binnen de families die al generaties lang worden doorgegeven en dat de manier 
van vissen eigenlijk nog precies hetzelfde is als vroeger. 

Zo kan er veel meer worden gedaan met de visserij als cultureel erfgoed, iets wat diep 
verbonden is met Wieringen, Hollands Kroon, en moet worden voortgezet. De romantische 
kant van de visserij kan worden uitvergroot. In het buitenland zie je vaak dat daar al veel 
meer mee wordt gedaan. Een goed voorbeeld hiervan is Denemarken of Spanje. Daar zie  
je voorbeelden van hoe het verhaal van de visserij, zowel van nu als van vroeger, tot leven 
kan komen. Dit is wat OHK als een mooie uitbreiding ziet op de historische hoek die er in 
de haven van Den Oever al is. OHK ziet dit als een gewenst vervolg op de herinrichting  
van de haven met een actieve gemeentelijke rol. 
 
 
Zeeverse vismarkt 
De zeeverse vismarkt loopt op zaterdag heel erg goed en heeft een grote aantrekkings-
kracht bij de toeristen. Wat OHK betreft mag er gekeken worden naar manieren om dit 
concept verder uit te breiden. Het zou mogelijk moeten zijn om op de zaterdagen ook 
buiten de afslag een kraampje op te  zetten in de toeristische maanden. De regelgeving 
hiervoor wil OHK nog eens goed tegen het licht houden en waar mogelijk streven we naar 
vereenvoudiging van de regelgeving zodat ook hiermee toerisme kan worden bevorderd.   

Mosselvisserij
De waddenhaven van Den Oever ligt de hele zomer vol met mosselschepen uit Zeeland, 
maar er komt geen mossel aan land. Het zou goed zijn als er met die sector gesproken 
wordt over het mogelijk uitbreiden van de faciliteiten in Den Oever. Voor de toekomstige 
wethouder met visserij in zijn of haar portefeuille ligt hier wat OHK betreft een opdracht 
om hierin stappen te ondernemen en als lokale overheid in samenwerking met de visserij-
sector de mogelijkheden te verkennen. Mocht dit slagen, dan kan Den Oever aanhaken  
op de mosselindustrie waar miljoenen in omgaan. 
 

Afronding geschil Luyt 
De afgelopen raadsperiode hebben diverse raadsleden van OHK hun zorgen uitgesproken 
over het conflict tussen de gemeente en de firma Luyt. De fractie van OHK is van mening 
dat de rol van de toenmalig wethouder en de “hakken in het zand”-houding van de  
gemeente hebben geleid tot escalatie van het geschil. Met als gevolg een serie aan rechts-
zaken en nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. OHK spreekt de wens uit dat 
het nieuwe college slagvaardig is en zorgt dat dit langlopende geschil voor alle partijen 
positief wordt beëindigd.  

'De lichtopstand in de haven van Den Oever. '
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Verduurzaming 
Ook binnen de visserij is sprake van verduurzaming. Zo wordt de bouw van nieuwe  
schepen verplicht duurzamer. Dat betekent ook dat de gemeentelijke faciliteiten in de  
haven van Den Oever op orde moeten zijn om met de energietransitie om te gaan.  
 
 
Het leugenbankje 
Een groot gemis voor de haven van Den Oever is het leugenbankje. Vorig jaar werd het  
leugenbankje gesloopt en het is niet meer teruggekomen. Het lijkt iets kleins, maar voor  
de haven van Den Oever en de oude vissers is het van groot belang. Daarom zou OHK 
graag zien dat het leugenbankje weer in ere wordt hersteld, zodat de verhalen van weleer 
en ook de waan van alle dag weer besproken kunnen worden met uitzicht op de haven.
 
 
Inventarisatie kades 
OHK pleit voor een inventarisatie van het aantal ligplaatsen in de vissershaven van  
Den Oever. Zo lijkt er aan de Oostkade bijvoorbeeld sprake van een tekort aan aanleg-
plaatsen voor kleine boten. Als dit inderdaad zo is, moet dit na de inventarisatie zo snel 
mogelijk verholpen worden.
 

  Speerpunten 
 
• Meer aandacht, facilitering en stimulering vanuit Hollands Kroon om de  
 toeristische kant van de haven beter te ontwikkelen.

• Het leugenbankje zo spoedig mogelijk terugplaatsen op de haven.

• De mogelijkheid bekijken om de mosselvangst ook in de haven van  
  Den Oever aan te laten landen.

• Een goede overlegstructuur vanuit de gemeente met de “multidisciplinaire  
  werkgroep WR-MDG” met Maritieme Cluster in Den Oever. Hierin zijn onder   
	 andere	de	bedrijven	Luyt,	Sandfirden	en	CIV	Den	Oever	vertegenwoordigd.	 
 Het zou goed zijn als de gemeente en het Maritieme Cluster in Den Oever  
  samenwerken en intensief overleggen over de wensen voor de toekomst. 

• De bouw van nieuwe schepen wordt verplicht duurzamer. Dat betekent ook  
  dat de gemeentelijke faciliteiten in de haven van Den Oever op orde moeten  
  zijn om met de energietransitie om te gaan. 

• Er moet een duidelijke inventarisatie van het aantal ligplaatsen komen in 
 de haven van Den Oever. Zo is er aan de Oostkade een tekort aan aanleg 
  plaatsen voor kleine boten. Dit moet na de inventarisatie zo snel mogelijk  
  verholpen worden.
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Participatie
De afgelopen periode zijn er mede op initiatief van Onafhankelijk Hollands Kroon al enkele  
projecten van de grond gekomen op het gebied van participatie. Desondanks is hierin nog 
een lange weg te gaan. Politiek en inwoners bereiken elkaar slecht en deelnemende inwo-
ners voelen zich in de participatie niet serieus genomen, zo is onze conclusie. Daarom wil 
OHK zich óók de komende periode sterk maken voor verbetering van de participatie en 
het contact tussen de gemeente en haar inwoners. 

Dorpsraden 
Veel dorpsraden zijn in de afgelopen periodes opgeheven en er is vanuit Hollands Kroon 
geen moeite gedaan om die dorpsraden te ondersteunen. OHK wil zich inzetten om de 
dorpsraden, voor zover die er nog niet zijn, in alle dorpen van Hollands Kroon in te  
richten. Dat kan ook op een schaal van een groter gebied. Wij zijn ons ervan bewust, en 
ook zelf van mening, dat je de dorpsraden dan ook handen en voeten moet geven. Dat  
betekent dat er een financiële ondersteuning dient te zijn vanuit de gemeente. Waar  
nodig zou de gemeente ook kunnen ondersteunen bij de oprichting en het faciliteren  
van dergelijke raden om te komen tot een (meer) gelijke werkwijze. 

OHK ziet de rol van de dorpsraden als een schakel in de informatievoorziening. De  
dorpsraden staan in nauw contact met de nog in te stellen gebiedsmanager. Hierbij gaat 
het om een goede wisselwerking tussen beide partijen. Door deze samenwerking en de 
kracht van de achterliggende netwerken, wordt door de gemeente op een constructieve 
wijze gewerkt aan een leefomgeving voor en door inwoners. 

verkleinen. Het ingeslagen pad heeft nog niet het resultaat opgeleverd waarop iedereen 
had gehoopt.   

OHK wil de komende periode de mouwen nog een keer opstropen om te kijken naar  
nieuwe mogelijkheden om inwoners en politiek te verbinden. Het instellen van gebieds- 
managers is daarbij een cruciaal hulpmiddel. Daarnaast zijn wij van mening dat er in het 
huidige tijdperk meer oog en oor zou moeten zijn voor de uitingen op de sociale media. 
Het is als gemeente immers altijd zaak om kritisch en onderzoekend te blijven op het  
eigen beleid. Dit leidt doorgaans tot verbetering van dat beleid.

Voor OHK is duidelijk dat participatie begint bij wederzijds respect. Daarvoor is het be-
langrijk dat het startpunt in een gesprek voor iedereen gelijk is. Hiervoor is transparante 
en duidelijke communicatie vanuit de gemeente noodzakelijk en dient het ‘waarom’ achter 
het handelen van de gemeente transparant uitgelegd te worden. Daarbij moeten er voor 
de inwoners voldoende momenten zijn om in te spreken, maar ook mogelijkheden bestaan 
om de impact van een voorgenomen ontwikkeling goed en tastbaar te kunnen begrijpen. 
Onderwerpen worden vaak pas naarmate ze verder ontwikkeld worden,  beeldend voor de 
inwoners. Ook in de latere fases van processen moet er tijd genomen worden voor partici-
patie en niet in de laatste plaats: evaluatie van maatschappelijk draagvlak. Op dit terrein 
valt de komende jaren voor de gemeente Hollands Kroon nog veel winst te behalen. 

Speerpunten:

• OHK is heel enthousiast over de projecten die politieke participatie stimuleren.  
 Het project Politiek Actief heeft bijvoorbeeld geleid tot meer politiek betrokkenen  
 in onze gemeente. OHK wil dat deze projecten jaarlijks worden georganiseerd.

• De informatievoorziening van Hollands Kroon uitgebreider opzetten. Voorheen  
 werden er gemeenteberichten gedeeld via lokale bladen en nieuwswebsites. Hier 
  mee worden grotere groepen inwoners bereikt die kennis kunnen nemen van wat  
  er speelt in hun leefomgeving.

• Transparante en duidelijke communicatie van de gemeente richting de inwoners.

• In de komende bestuursperiode het aantal dorpsraden uitbreiden. Indien  
  noodzakelijk zullen dorpsraden financieel ondersteund worden om hun taken uit  
 te kunnen voeren. 

• Dorpsraden zijn in contact met de dorpsmanager. Deze wisselwerking geeft een  
 impuls aan de directe leefomgeving.

• Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is het van belang om ook jongeren   
 meer te betrekken bij de politiek. Het oprichten van een jeugd(advies)raad zorgt   
 voor een stimulering van de politieke interesse bij de jongeren. OHK is hier groot  
  voorstander van.

• HK jongerenweek een terugkerend initiatief maken in Hollands Kroon

• Aandacht voor participatie gedurende het gehele proces. Voldoende inspreek- 
  momenten op tijden dat inwoners ook beschikbaar zijn.

Burgerparticipatie 
Het betrekken van inwoners bij de politiek is een moeizaam proces. Via sociale media blijkt 
dat er wel een mening is over het functioneren van Hollands Kroon. Echter bij participatie-
bijeenkomsten vertaalt zich dat niet in een grote aanwezigheid van de inwoners. Hierin ligt 
voor de komende jaren de uitdaging om de afstand tussen inwoners en politiek te

Jongerenparticipatie 
Onafhankelijk Hollands Kroon zet in op het stimuleren van politieke participatie onder  
jongeren. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente sterke banden onderhoudt met het 
RSG Wiringherlant, Link Jongerenwerk en jongeren in het algemeen. De afgelopen raads- 
periode hebben de jongste twee raadsleden de gemeente opgeroepen om meer te doen 
aan politieke participatie voor de toekomstige generaties. Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een succesvolle HK jongerenweek die bestond uit diverse politieke cursussen, 
waaronder een debattraining en een raadssimulatiespel. Dit werd georganiseerd voor  
alle middelbare scholieren van het RSG Wiringherlant die over een poosje hun stem  
mogen uitbrengen, van VMBO-basis tot atheneum. Dit project wil OHK jaarlijks blijven  
uitvoeren voor alle scholieren!

Daarnaast is OHK een groot voorstander van het installeren van een jeugdraad in  
Hollands Kroon. Dit zorgt ervoor dat er vanuit de jongeren direct signalen binnenkomen 
over de behoeftes van de jeugd. Ook is het dé manier om jongeren meer te binden aan  
de politiek en daardoor direct een stem te geven. 
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Sociaal domein
OHK wil dat inwoners zelf zoveel mogelijk vorm kunnen geven aan hun leven en omgeving. 
Waar nodig kan dit gestimuleerd en ondersteund worden door de gemeente. Eenzaamheid 
en sociale uitsluiting willen we voorkomen.

We willen passende ondersteuning bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Daarbij 
staat maatwerk en kwaliteit voorop. De ondersteuning moet efficiënt en effectief zijn.

Aan inwoners die het financieel moeilijk hebben, moet de mogelijkheid geboden worden 
om mee te kunnen blijven doen. De strijd tegen eenzaamheid, armoede en laaggeletterd-
heid moet aangegaan worden.

Onafhankelijk toezichthouder
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo en het 
toezicht daarop. Het toezicht is gebaseerd op toetsing van de kwaliteitseisen en of  
cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. 

Nadat Hollands Kroon 5 jaar zonder toezichthouder is geweest, heeft het college  
besloten deze taak te laten uitvoeren door team vitaliteit. Het team dat ook betrokken is 
bij de invulling van de opdracht van Incluzio en tevens het aanspreekpunt van Incluzio is 
binnen de gemeente. Dit geeft  geen garanties voor onafhankelijkheid richting cliënten en 
de gemeenteraad. OHK pleit ervoor dat de rol van toezichthouder door een onafhankelijke 
(derde) partij wordt uitgevoerd zodat een goede en kritische controle wordt uitgevoerd op 
de zorg. In veel andere gemeenten is deze taak uitbesteed aan de GGD.

Onafhankelijke toegang tot zorg
Hollands Kroon heeft momenteel de toewijzing en de uitvoering van zorg bij één partij  
ondergebracht. OHK zou graag zien dat dit weer wordt gescheiden, zodat elke zorgvrager 
de best benodigde zorg onafhankelijk krijgt toegewezen. Goede onafhankelijke toegang 
zorgt ervoor dat er geen onnodige zorg wordt ingezet, wat op termijn de kosten zal doen 
dalen.

Zorg
OHK wil hoge kwaliteit als het gaat om dienstverlening binnen het sociaal domein binnen 
de gemeente. Centraal staan hierbij effectiviteit, efficiëntie en innovatie. Zorg, begeleiding 
en ondersteuning moeten ook van hoge kwaliteit zijn.

Het uitgangspunt van Hollands Kroon zou moeten zijn dat iedereen die zorg nodig heeft 
ook zorg kan ontvangen. Toch merkt OHK dat er veel verschillen zijn in de beleving van de 
huidige vorm van zorg. Zo zijn het college en de meerderheid van de raad uitermate te-
vreden over de huidige zorg, terwijl wij vanuit de samenleving tegenovergestelde geluiden 
horen. En daar wil OHK zijn ogen en oren zeker niet voor sluiten. Het uitgangspunt voor  
de zorg in Hollands Kroon is voor OHK de menselijke maat! 

Onafhankelijke klachtenafwikkeling bij de zorgverlening in Hollands Kroon
Wil je zorg op een hoog niveau kunnen garanderen, moet je kritisch zijn op je geleverde 
prestaties. In het huidige systeem keurt de slager nog zijn eigen vlees. OHK pleit voor een 
onafhankelijke klachtenafwikkeling, zodat goed duidelijk wordt waar de schoen wringt en 
waar verbeterpunten kunnen worden gebruikt om ook daadwerkelijk de kwaliteit van de 
zorgverlener te verbeteren. Dit  kan wat OHK betreft beter onafhankelijk van elkaar.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De cliëntondersteuning is ook een punt van aandacht voor OHK. Cliëntondersteuners 
beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg 
hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar 
en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Momenteel wordt de cliëntondersteuning 
ingekocht door zorgpartij Incluzio. Dit zorgt er in sommige gevallen voor dat cliënton-
dersteuning alleen toegankelijk is via een toewijzing van dezelfde zorgpartij. En dat doet 
afbraak aan het zorgsysteem dat OHK voor ogen heeft. Wij zijn dan ook van mening dat 
Hollands Kroon deze rol terug moet pakken zodat burgers onafhankelijk worden onder-
steund bij hun hulpvraag.
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Armoedebeleid en schulddienstverlening  
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening staan binnen de gemeente Hollands Kroon   
duidelijk op de kaart. Echter, in de achterliggende periode zijn er meer mensen, zoals   
ZZP’ers, in de problemen geraakt. OHK vraagt hiervoor extra aandacht. Aan de voorkant  
goed ondersteunen, maakt een wereld van verschil voor de mensen die het betreft. OHK 
wil, indien noodzakelijk, hier extra ruimte voor maken in het zorgbudget.

Hollands Kroon moet wat OHK betreft inzetten op het vroegtijdig signaleren van schul-
den. Dit houdt in dat we alert moeten zijn op het ontstaan van betalingsachterstanden. 
Signalering vanuit gemeentelijke belastingen, woningcorporaties, nutsvoorzieningen, etc. 
dragen daar aan bij. De schulden kunnen in korte tijd enorm oplopen en de inwoner kan 
hierdoor zwaarder in de problemen komen. OHK vindt het onze maatschappelijke plicht 
om deze inwoners met schulden zodanig te ondersteunen dat ze weer zicht krijgen op  
een beter bestaan. 

Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid. OHK wil  
inzetten op een kind-pakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor levens-
onderhoud en meedoen in de samenleving. De ondersteuning start natuurlijk altijd vanuit 
het grondbeginsel van respect. En vanuit het besef dat armoede en problematische  
schulden kunnen leiden tot een hoog stressniveau, dat het (zelfstandig) functioneren  
van mensen ernstig kan beïnvloeden.   
Schulddienstverlening moet altijd gericht zijn op het zelf weer kunnen regelen van financi-
ele zaken en gaat dus veel verder dan alleen schuldbemiddeling of bewindvoering. Ook in 
de ondersteuning om weer tot deze financiële zelfstandigheid te komen, ziet OHK nog een 
uitdaging voor de komende periode.

De gemeente blijft in contact met bijvoorbeeld de voedselbanken om verborgen armoede 
en laaggeletterdheid op te sporen en de betreffende mensen te helpen. 

  Speerpunten:

• OHK pleit voor een aparte cliëntenraad voor WMO, Participatie en Jeugdwet,  
  zodat een goede vertegenwoordiging mogelijk wordt.

• OHK zou graag zien dat dit weer wordt gescheiden, zodat elke zorgvrager de  
  best benodigde zorg  onafhankelijk krijgt toegewezen.

• OHK pleit voor een onafhankelijke klachtenafwikkeling.

• Wij zijn van mening dat Hollands Kroon deze rol terug moet pakken zodat  
  burgers onafhankelijk worden ondersteund bij hun hulpvraag.

• OHK zou graag zien dat de rol van toezichthouder door een onafhankelijke  
  partij  wordt uitgevoerd zodat er sprake is van een goede en kritische controle  
  op de zorg. 

• OHK wil initiatieven rondom eenzaamheid, zowel bij ouderen als jongeren,  
		 financieel	ondersteunen.	

• Hollands Kroon moet wat OHK betreft inzetten op het vroegtijdig signaleren  
  van schulden.

• OHK vindt het onze maatschappelijke plicht om deze inwoners met schulden  
  zodanig te ondersteunen, dat ze weer zicht krijgen op een beter bestaan.

• De gemeente blijft in contact met bijvoorbeeld de voedselbanken om verborgen  
		 armoede	en	laaggeletterdheid	op	te	sporen	en	de	betreffende	mensen	te	helpen.

Aparte Wmo, Participatie en Jeugdwet cliëntenraad 
Op dit moment worden de participatie- en Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
adviesraad samengevoegd. Dat betekent een nog breder aandachtsveld voor een kleinere 
groep mensen. OHK pleit voor een aparte cliëntenraad voor Wmo, Participatie en Jeugd-
wet, zodat een goede vertegenwoordiging mogelijk wordt. 

Corona en de nasleep ervan
De coronaperiode heeft naast directe beperkingen ook gezorgd voor veel indirecte  
problemen. Eenzaamheid is de grootste daarvan. Mensen zijn sociaal aangewezen op 
zichzelf en daar moet de komende periode extra aandacht voor komen. OHK wil laag-
drempelige en inclusieve initiatieven rondom eenzaamheid, zowel bij ouderen als jongeren, 
financieel ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande maatschappelijke 
partners en netwerken. 

Landelijk wordt er een toename van psychische klachten geconstateerd naar aanleiding 
van de coronapandemie. Dit uit zich in gevoelens van depressie, angst en problemen met 
slapen. Tevens blijkt dat er achter de voordeur veel meer alcohol en drugs is gebruikt. In de 
nasleep van de coronapandemie moet er extra aandacht komen voor dergelijke  
klachten. Hierbij zijn vroege signalering en snelle actie noodzakelijk voor de inwoners van 
Hollands Kroon die het betreft, alsmede voor het beheersbaar houden van de extra zorg-
kosten die dit met zich mee zal brengen. OHK wil dat de gemeente hier kaders en beleid 
voor opstelt.
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  Speerpunten: 

• Voor een goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking moeten voet- en  
  fietspaden gewaarborgd blijven en de doelstellingen worden gehandhaafd.

• Zorgen voor praktisch geplaatste parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

• Faciliteren dat sporten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

• Zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen met een publieke en  
  openbare functie.

• Het leerlingenvervoer wordt in de regel financieel vergoed. Waar vervoer van  
  gehandicapte leerlingen en leerlingen met een beperking naar school op eigen  
  kracht en/of financieel niet is op te brengen voor de ouders, moet er worden  
  gekeken naar een passende oplossing hiervoor.

• Een integrale aanpak van hulpvragen, door één regisseur per gezin waarbij we  
  kijken naar wat er nodig is én naar wat iemand zelf kan.

• Stimuleren van beweging door middel van sport maar ook door de inrichting van  
  de fysieke omgeving: veilig, uitnodigend voor beweging en spelen.

• Duidelijke en ruimhartige waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Het is belangrijk dat er voldoende te 
beleven is voor de jeugd in Hollands 
Kroon. Wij zullen ons blijven inzetten 
voor voorzieningen op gebied van 
sport en spel en willen ook gericht  
kijken naar kunsteducatie.

In de Corona periode is er veel  
veranderd voor de jongeren en hun  
dagelijkse routines. Tijdens de lock-
down waren de dagelijkse contacten 
met leeftijdsgenoten niet langer  
vanzelfsprekend. Dit heeft gezorgd voor een toename van het aantal psychische klachten 
onder jongeren en zijn er jongeren die zich eenzaam voelen. Hier wil OHK in de komende 
raadsperiode voldoende bij stilstaan en zoeken naar preventieve manieren om deze  
problematiek aan te pakken. 

Alcohol en drugs 
Zorgen rondom jongeren op het gebied van alcohol, drugs en lachgas zijn er al sinds jaar 
en dag. OHK is van mening dat Hollands Kroon de deelname aan het project ‘In control of 
alcohol & drugs’ moet blijven voortzetten.
 

Schulden  
OHK ziet kansen voor de gemeente om scholen te stimuleren om aandacht te besteden 
aan schuldenproblematiek onder jongeren. OHK wil onnodige schulden onder jongeren 
voorkomen en de gemeente een stimulerende rol laten vervullen om hier preventief mee 
om te gaan.  
 
Wachtlijsten jeugdzorg 
OHK maakt zich zorgen over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Hulp laat op dit moment 
vaak te lang op zich wachten, waardoor kinderen nog verder in de problemen komen. 
Wachtlijsten voor de jeugdzorg zijn onwenselijk. Hierop moet blijvend worden geïnvesteerd 
en druk op worden uitgeoefend door de gemeente. 

Tijdige signalering
Om vroegtijdige signalering goed te laten werken, is er een zeer goede samenwerking  
tussen (jeugd)zorg, onderwijs, sport en cultuur nodig, zodat sneller wordt gesignaleerd  
dat er zorg nodig is en hulp kan worden geboden aan kinderen en jongeren die dat nodig 
hebben. In het onderwijs, op IKC’s (integrale kindcentra) en de middelbare school, houden 
de consulenten laagdrempelige spreekuren voor ouders en leerlingen. Kinderen en  
jongeren die een zwaardere vorm van zorg nodig hebben, zullen deze zo snel mogelijk ont-
vangen. Daarbij is een goede samenwerking in de regio en eventueel daarbuiten  
noodzakelijk. 

OHK vindt dat mensen (jongeren en ouderen) met een lichamelijke en/of geestelijk  
beperking moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij streven als OHK naar  
een inclusieve samenleving, waarin mensen volwaardig kunnen meedoen.

Toegankelijke gebouwen en openbare ruimte 
Daarvoor moet een aantal voorwaarden worden geschapen.  Alle openbare gebouwen  
dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, dus ook voor gehandicapten en slechtzienden. 
Ook winkels en andere particuliere gebouwen dienen zo drempelvrij mogelijk te zijn.  
Hetzelfde geldt voor de openbare ruimte. Deze moet in Hollands Kroon voor iedereen  
toegankelijk zijn. Indien nodig pleit OHK voor het maken van beleid om dit voor 2026 te 
realiseren.
 
Oplossingsgerichte houding gemeente 
Indien een beroep wordt gedaan op zorg volgens de WMO, moet eerst worden gekeken  
of er oplossingen in de eigen omgeving zijn. Indien die er niet zijn, zal een gepaste  
oplossing vanuit de gemeente worden geboden.
 

Bijdrage uit het rijk  
De financiële middelen die door het rijk beschikbaar worden gesteld, horen zo veel  
mogelijk te worden besteed aan de zorg voor cliënten die daarvoor in aanmerking komen.

Mensen met een beperking Jongeren
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Gezondheid voorop
Gezondheid is een kernwaarde. Gezond gedrag moet worden aangemoedigd en onder-
steund door projecten zoals JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), gezonde scholen, ge-
zonde werkvloer, gezonde omgeving etc. Er moet volop gestimuleerd worden dat mensen 
meer gaan bewegen, om te voorkomen dat ze ziek worden. Mensen moeten meer naar 
buiten, de natuur in!Welzijnswerk dichtbij aanbieden  
Welzijnswerk voor zowel ouderen en jeugdwerk voor jongeren wordt per kern aange¬boden. 
Bereikbaarheid speelt hierin een essentiële rol. Iedere inwoner, jong of oud, moet mak-
ke¬lijk en laagdrempelig een door welzijnswerk aangeboden activiteit kunnen bereiken. Dit 
mede om eenzaamheid onder jongeren en ouderen te bestrijden en te voorkomen.

  Speerpunten: 
• Voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. 

• Stimuleren deelname aan sport- en andere verenigingen, voor bevordering  
  integratie en sociale vaardigheden. 

• Activiteiten gericht op jongeren ondersteunen en openstaan voor wensen van  
  jongeren. 

• Een strikte toepassing van de leerplicht hand in hand laten gaan met samen-  
  hangende pakketten van hulpverlening. 

• Ondersteunen sociale activiteiten zoals sport, dans, scouting of schoolexcursies,  
  wanneer het geld daarvoor niet aanwezig is. 

• Het bestrijden van armoede - in het bijzonder onder jeugdigen - is een topprioriteit. 

• Blijvend inzetten op het stimuleren van de verbinding tussen jeugdzorg en  
  onderwijs.

• Op middelbare scholen wordt preventief aandacht besteed aan schulden onder  
  jongeren. Ook is er aandacht voor de gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs  
  en lachgas.

• Blijvende aandacht voor de beweging Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 

• Sterk inzetten op preventie in de jeugdzorg zodat minder kinderen en jongeren  
  complexe en/of langdurige jeugdzorg nodig hebben.

• Voor die kinderen en jongeren die wel professionele jeugdzorg nodig hebben: Een  
  betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg.

• Lokale initiatieven op het gebied van jeugdhulp moeten door de gemeente worden
  omarmd.

We leven gemiddeld langer. Dat betekent voor het gemeentelijk beleid dat er ook daar op 
ingespeeld moet worden. OHK heeft een duidelijke visie als het gaat om de vergrijzing bin-
nen onze gemeente en wil daar door middel van beleid, een uitvoeringsprogramma oude-
ren, sturing aan geven. Wij richten ons daarbij op het langetermijneffect. 

Uitvoeringsprogramma	ouderen 
OHK wil zich de komende periode richten op een goede, op de vergrijzing ingerichte 
samenleving, zowel fysiek als sociaal. Hiervoor dient er een integraal en dynamisch uit-
voeringsprogramma ouderen opgesteld te worden. Een dergelijk plan wordt opgesteld 
in overleg met inwoners, verschillende gemeentelijke afdelingen en externe partners. Uit-
gangspunten van het uitvoeringsprogramma zijn wat OHK betreft: woonomgeving, ge-
zondheid, vitaliteit, verbondenheid, zingeving, eenzaamheid, ondersteuning en zorg thuis.

OHK wil zich de komende jaren richten op het inrichten van een uitvoeringsprogramma 
voor ouderen. Vanuit de rijksoverheid (VWS) zijn er een aantal programma’s waar aan-
dacht is voor zelfstandig oud worden en langer thuis wonen. OHK wil dat Hollands Kroon 
de komende jaren actief meedraait in de aangeboden programma’s.  

Landelijk is er veel aandacht voor het zelfstandig oud worden en langer thuis wonen. Het 
kabinet, de gemeenten en een reeks maatschappelijke partijen hebben in het ‘Pact voor 
de Ouderenzorg’ de handen ineen geslagen om de zorg en de woonsituatie voor ouderen 
merkbaar te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is de wens van ouderen om zo lang mogelijk 
op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in 
een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Thuis zo lang het kan. 

Het programma draait om het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden die bij-
dragen aan de kwaliteit van leven: goede ondersteuning en zorg thuis, ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers en een geschikte woonsituatie. 
  
 
Goede ondersteuning en zorg thuis   
Ouderen kunnen er prima zelf voor zorgen dat ze betrokken en vitaal blijven. Maar een 
steuntje in de rug kan heel welkom zijn, vanuit hun eigen omgeving, het sociaal werk of 
beide. Als mensen vervolgens toch aangewezen raken op professionele ondersteuning en 
zorg, zien we vaak dat zorgverleners niet goed samenwerken, of dat niet altijd duidelijk 
is wie de regie heeft. Ook is het soms lastig om een plek te vinden als het thuis even niet 
meer gaat. OHK pleit voor een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, dat beter 
is afgestemd op de individuele behoeften en wensen van ouderen. 
 

Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn  
Mantelzorgers spelen een onmisbare rol bij de ondersteuning en zorg voor hun naasten. 
Zo’n 10% van de mantelzorgers is echter overbelast. Hetzelfde geldt, zij het in mindere 
mate, ook voor vrijwilligers die zich inzetten in de zorg voor ouderen. Mantelzorgers en 
vrijwilligers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Hebben ze ondersteuning of 
respijtzorg nodig, dan wil OHK dat Hollands Kroon dat eenvoudig en snel kan bieden.

Ouderen
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Wonen 
Ouderen kunnen, ook als zij hulpbehoevend raken, nog zelfstandig blijven wonen, op  
voorwaarde dat hun woning en de omgeving dit toelaten. Soms vraagt dit om tijdige  
aanpassingen in huis, in andere gevallen om een verhuizing. Dit is alleen mogelijk als er 
voldoende mogelijkheden zijn om de eigen woning aan te passen of er voldoende aanbod 
is van geschikte woningen en nieuwe, eventueel geclusterde woonzorgvormen voor  
ouderen. OHK pleit ervoor om de komende jaren in de bouwplannen voldoende aandacht 
te besteden aan het bouwen van levensloopbestendige en ouderenwoningen.  

Een uitvoeringsplan wordt opgesteld in breed overleg met inwoners, verschillende  
gemeentelijke afdelingen en externe partners zoals bijvoorbeeld de  
Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO), Incluzio, Woonzorggroep 
Samen en WonenPlusWelzijn. Uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma zijn wat  
OHK betreft: woonomgeving, gezondheid, vitaliteit, verbondenheid, zingeving,  
eenzaamheid, ondersteuning en zorg thuis.

Het uitvoeringsprogramma is bedoeld als een dynamisch document wat in de loop van de 
jaren kan worden uitgebouwd en tegelijkertijd een stevige koers inzet voor een goed op de 
vergrijzing ingerichte samenleving. Het vraagt zowel binnen de gemeentelijke organisatie 
als bij externe partijen een integrale blik zodat de verschillende leefgebieden elkaar  
versterken en verbindingen worden gezocht met alle terreinen waar ouderen mee te  
maken hebben.

Omgeving/ Fysieke buitenruimte  
Niet alleen de woning, maar ook de woonomgeving moet geschikt zijn. Een toegankelijke 
woon- en leefomgeving (openbare ruimte en openbare gebouwen) is een voorwaarde voor 
het behoud van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit is een speerpunt 
van OHK voor de komende vier jaar.

Participatie en bewegen  
Kwaliteit van leven hangt voor een groot deel af van de sociale contacten die ouderen 
hebben en van hoe zelfstandig zij zijn in hun gaan en staan. Daarom wil OHK dat de  
gemeente inzet op het vergroten van de maatschappelijke participatie van ouderen. 

Vervoer & mobiliteit  
Voor deelname aan de samenleving en het behouden van de zelfredzaamheid is het van 
groot belang dat mensen zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Ouderen blijven tegen-
woordig relatief langer autorijden en fietsen. Daarnaast moet er laagdrempelig gebruik 
gemaakt kunnen worden van initiatieven als de Buurtbus en de Belbus. 

Voldoende ondersteuning 
Het aantal ouderen stijgt ieder jaar en dat zorgt voor veranderingen in de zorg- en woon-
vraag. De wijze van ondersteuning moet meegroeien met deze veranderende vraagstelling. 
Omdat veel ouderen (nog) niet zijn ingevoerd in de digitale omgeving, dienen loketfuncties 
te blijven bestaan met – waar nodig – voldoende ondersteuning.

Zorg op maat 
De zorgkosten in Nederland  
dreigen onbetaalbaar te worden.  
Enkele zorgpartijen in Nederland 
hebben al aangegeven dat ze hierin 
een rol willen vervullen. Zij hebben 
een beweging in gang gezet, waarin 
het dagelijks functioneren van  
mensen centraal staat: “de juiste  
zorg op de juiste plek”.   
OHK kan zich volledig vinden in deze 
aanpak, waarbij er naar ons idee 
voor Hollands Kroon een duidelijke 
rol in de uitvoering is weggelegd.  
Op deze wijze kunnen de zorgkosten 
worden ingedamd door preventie, 
vroege signalering en goede  
voorzieningen in de wijken. De  
kwaliteit van de zorg voor onze  
ouderen zal daardoor toenemen.

Hospice Het Tweede Thuis 
Een specifieke vorm van zorg is het hospice dat gerealiseerd gaat worden op Westerland. 
Hoewel een hospice een vrij onzekere vorm van ondernemen is, moeten er in eerste  
instantie wel voldoende fondsen geworven worden om het te kunnen starten. OHK draagt 
het hospice een warm hart toe en spreekt waardering uit voor de vrijwilligers die zich  
inzetten voor de realisatie. 

Mantelzorg 
Mantelzorg is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappelijke ontwikkeling.  
De gemeente zal zo breed mogelijk moeten zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers. 
In onze beleving hoort de gemeente de mantelzorger van de mantelzorgers te zijn.  
Mantelzorg dient dan ook passend gewaardeerd en gerespecteerd te worden. De  
gemeente blijft proactief in gesprek met jonge mantelzorgers om hen te ontlasten,  
zodat ze zich kunnen richten op hun studie. Een belangrijk aspect hierin is de aandacht 
voor respijtzorg. Zodat mantelzorgers de ruimte krijgen om weer even op adem te komen. 

Indien noodzakelijk moet het mogelijk zijn om een mantelzorgwoning te plaatsen bij een 
woning. Dit maakt het mantelzorgproces makkelijker. OHK wil dat procedures rondom de 
mogelijkheden van mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen tegen het licht worden  
gehouden. Van Hollands Kroon mag verwacht worden dat zij met een positieve houding  
de aanvragen behandelt en waar nodig ondersteuning biedt. Binnen de regels moet er 
ruimhartig en flexibel worden omgegaan met vraagstukken rondom dit type woningen. 

Dementievriendelijke gemeente 
De komende jaren zal het aantal met dementie 
gediagnosticeerde inwoners nog groeien.  
Hollands Kroon is en blijft een dementievriende-
lijke gemeente om deze groeiende groep  
inwoners en hun naasten hier fijn te laten wonen 
en leven.
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  Speerpunten: 

• OHK wil dat er zorgsteunpunten komen waar ouderen terecht kunnen met  
  hun vragen. Zo ontstaan er korte lijnen voor eventuele noodzakelijk gewenste  
  aanpassingen in woon- en zorgbehoefte.

• OHK wil dat procedures rondom de mogelijkheden van mantelzorgwoningen en  
  kangoeroewoningen tegen het licht worden gehouden. Van Hollands Kroon mag  
  verwacht worden dat zij met een positieve houding de aanvragen behandelt en  
  waar nodig ondersteuning biedt.

• Toegankelijkheid is van groot belang voor ouderen. Looproutes en oversteek-  
  plaatsen moeten uitnodigend (bestrating/route) en veilig zijn. Daarnaast moeten  
  openbare gebouwen zonder hinder toegankelijk zijn voor ouderen en minder  
  validen.

• OHK steunt initiatieven om knarrenhofjes in geheel Hollands Kroon te realiseren.  
  Een knarrenhof is een combinatie van de hofjes van vroeger met het comfort van  
  nu. 

• Voldoende aandacht voor ondersteuning middels fysieke loketfuncties.

• De aandacht voor verbondenheid, zingeving en eenzaamheid zou bij voorkeur  
  dorpsgericht kunnen worden georganiseerd door ouderen te betrekken bij  
  maatschappelijke activiteiten via de netwerken waarin zij actief zijn.

• Rekening houden met de specifieke woonwensen van (toekomstige) ouderen en  
 levensloopbestendig bouwen. 

• Stimuleren van woongroepen en andere alternatieve woonvormen. 

• Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen door zorg op maat.

• Voldoende betaalbare levensloopbestendige huisvesting in Hollands Kroon.

• Blijven participeren in overleggen met ouderenbonden en zorginstellingen. 

• Voorlichting aan ouderen over bestaande voorzieningen en regelingen.

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
Werk en onderwijs zijn feitelijk de meest belangrijke factoren om er in de samenleving bij  
te horen en mee te kunnen doen. Met werk en onderwijs kunnen mensen zich ontwikkelen 
en het zorgt voor inkomen. Omdat de samenleving steeds sneller verandert, is veel  
aandacht nodig voor om- en bijscholing gedurende het werkzame leven. Aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt is een voortdurend punt van aandacht. Werk hoeft niet  
perse in Hollands Kroon te zijn.  

Uitgedragen dient te worden dat in Hollands Kroon veel mogelijkheden zijn om zich als be-
drijf te vestigen. Daarbij moet vooral gekeken worden naar het aantal arbeidsplaatsen wat 
dit met zich mee brengt. Werkgelegenheid is belangrijk voor onze regio. Een goede  
verkeers- en technische infrastructuur zijn hierbij essentiële voorwaarden. 

Op dit moment vindt er krimp plaats in de agrarische sector. Zo is het totaal areaal  
landbouwgrond tussen 2015 (27,992 ha) en 2019 (27,199 ha) met maar liefst 2,85% afgenomen 
(793 ha). Deze negatieve trend willen wij doorbreken door startende agrariërs meer ruimte 
te bieden voor hun bedrijfsvoering. Daarvoor is het essentieel  dat het agrarisch areaal 
niet verder krimpt.

Winkelbedrijven
Door toename van de verkoop via internet (zeker tijdens Corona) neemt winkelverkoop af. 
Leegstand is een bedreiging voor een bruisend winkelcentrum. In crisistijd is uitbreiding 
van het winkelaanbod geen issue. Samen met de ondernemers zal worden ingezet op meer 
diversiteit. Het is zaak om hierbij een goede aansluiting te realiseren bij de identiteit van 
de verschillende winkelkernen. Als de diversiteit stappen maakt, vullen de verschillende 
winkelkernen elkaar aan. Zondag openstelling is een pré en geen must.  

Regelgeving 
Mensen met een zorgvraag stellen die vraag vaak te laat. Neem hen serieus, help hen!  
OHK zet daarom ook volop in op preventie. Vroege signalering en snelle actie hierop  
voorkomt de inzet van zwaardere en duurdere zorg.  

35 Verkiezingsprogramma 2022 - 2026Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 34



Ontwikkeling Agriport A7 
Hollands Kroon heeft de afgelopen jaren ruimschoots geprofiteerd van de financiën uit de 
economische ontwikkelingen die zijn gedaan in de Wieringermeerpolder. Daardoor was het 
mogelijk om financieel een ruimer jasje aan te trekken. Dat is fijn, maar dat heeft ook een 
duidelijke keerzijde. 

Lees onze visie op pagina 15 onder het kopje Agrarisch!

Verrommeling kernwinkelgebieden 
tegengaan 
Dichtgetimmerde gevels, rommelige leeg-
staande winkels zijn OHK een doorn in 
het oog. Deze vormen van verloedering in 
dorpskernen zijn voor ons het tegenover-
gestelde van wat wij willen uitstralen in 
onze gemeente. OHK pleit voor een aan-
pak van leegstaande winkelpanden in de 
kernen, zodat deze er fatsoenlijk en pre-
sentabel uitzien. Voor zowel onze inwoners 
als onze bezoekers en ondernemers.  

Kijken naar behoeften 
Er wordt door Hollands Kroon gekeken 
naar behoeften van de ondernemers,  
die zich samen met het bedrijvenloket  
inzetten op de versterking van onze  
lokale economie.  
 
Ondernemers formuleren uitgangspunten 
over hoe de gemeente de lokale economie 
kan versterken en deze ondernemers van 
dienst kan zijn. De overheid is er immers 
voor haar inwoners en niet andersom. 

  Speerpunten: 

• De gemeente ondersteunt de doorontwikkeling van de circulaire economie en werkt  
  daarbij samen met andere innovatieve gemeenten om onze kracht, landbouw en  
  maakindustrie, te verbinden met nieuwe ketens. Zoals in de bouw en de teelt van  
  gewassen.

• Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verdient blijvend aandacht.

• Kleine en grote ondernemers dienen op dezelfde wijze behandeld te worden en  
  er hoeft geen rode loper beleid voor ‘de allergrootsten’ te worden uitgelegd. 

• Jonge innovatieve bedrijven steunen door middel van het startersloket/  
  ondernemersloket. Met behulp van expertkennis krijgen jonge innovatieve  
  startende bedrijven misschien net dat duwtje in de rug wat zij nodig hebben.  
 
• Gemeentelijk inkoopbeleid ontwikkelen waar lokale bedrijven maximale kansen  
  krijgen.

Congestie elektriciteitsnet
Van groot belang is dat er momenteel sprake is van Netcongestie. Dit belemmert niet al-
leen de bedrijvigheid in Hollands Kroon, het heeft ook zijn weerslag op de verduurzaming 
van bedrijven. Door de krapte op het elektriciteitsnet is het vaak niet mogelijk om groene 
energie terug te leveren of meer elektriciteit af te nemen.

Vitale arbeidsmarkt 
Een vitale arbeidsmarkt is in de ogen van OHK meer dan alleen het tellen van arbeids-
plaatsen. Een vitale arbeidsmarkt wordt ook gecreëerd door de doorstroming van  
onderwijs naar het bedrijfsleven met ruimte voor synergie en innovatie. Door dit goed op 
orde te hebben ontstaat een sterker vestigingsklimaat. In onze gemeente is ruim aandacht 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij toch aan het werk kunnen. Dit 
vergt een goed samenspel tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij we elkaar 
duidelijk maken welke behoeften er zijn en wat er geleverd kan worden.

Gemeentelijk inkoopbeleid met kansen voor lokale ondernemers  
OHK wil dat de gemeente Hollands Kroon een gemeentelijk inkoopbeleid ontwikkelt  
waarbij lokale bedrijven maximale kansen krijgen. Door zaken lokaal in te kopen of aan  
te besteden, zorgen we voor groei en stimuleren we innovatie van de economie in onze 
eigen gemeente. 

Ondernemers ruimte geven om te kunnen ondernemen 
Als onafhankelijke lokale partij willen wij alle ondernemers in Hollands Kroon de ruimte  
geven om te ondernemen. Dit betekent dat starters kansen krijgen, zodat de vrije markt 
niet in handen komt van alleen een paar grote ondernemers. De gemeente beperkt  
ondernemers zo min mogelijk in hun bedrijfsvoering, tenzij dit nadrukkelijk ten koste  
gaat van het welzijn van inwoners of hun leefomgeving schaadt. Daarnaast hanteert de 
gemeente een ja-tenzij beleid. 

Goede ondersteuning/ontzorgend beleid van de gemeente 
Hollands Kroon is een gemeente die economische groei hoog in het vaandel heeft staan. 
OHK wil dat het gemeentelijk beleid dit de komende jaren blijft doen en daarbij vooral het 
bestaande MKB centraal stelt en ondersteunt.

Leegstand oudere bedrijventerreinen 
In Hollands Kroon zijn grotere moderne bedrijventerreinen en enkele kleinere, oudere  
bedrijventerreinen. Leegstand op de kleinere, oudere bedrijventerreinen kan sneller  
aanleiding geven tot verloedering en ongewenste activiteiten. De gemeente kan met de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen via anterieure overeenkomsten een wettelijk 
kostenverhaal afdwingen zodat een bijdrage wordt geleverd aan een fonds voor  
transformatie van oudere bedrijventerreinen. Die mogelijkheid is bij de ontwikkeling  
van Agriport tot op heden onbenut gebleven.  

Transformatie kan vervolgens onder regie van de gemeente leiden tot opwaardering of 
herontwikkeling tot een complete woonwijk. De gemeente kan daarbij zowel actief als  
faciliterend grondbeleid toepassen. Zo draagt zij bij aan een moderne voorraad  
bedrijventerreinen en is tegelijkertijd ook ruimte voor transformatie voor woningbouw. 
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• De ondernemers in Hollands Kroon zijn van grote betekenis voor de gemeenschap.  
  Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke betrokkenheid voor  
  ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. De gemeente heeft hier oog voor,  
  vermindert de regeldruk daar waar kan en faciliteert deze ondernemers daar waar  
  nodig.

• Een punt van aandacht is de veiligheid in en om ondernemingen.

• Aandacht voor een vitale arbeidsmarkt met oog voor doorstroming van school   
 naar het bedrijfsleven, innovatieve zorg voor mensen met afstand tot de  
  arbeidsmarkt.

• Verrommeling bedrijventerreinen tegengaan. Actief sturen op opwaardering of  
  zo nodig herontwikkeling tot volwaardige woonwijk.  

• Verrommeling van leegstaande winkels en bedrijfspanden tegengaan 

• Hollands Kroon heeft een faciliterende houding richting ondernemers.

• Gemeentelijke overeenkomsten rondom vestiging van datacenters en de    
 voorgenomen ontwikkeling door een externe rekenkamercommissie nader laten  
  onderzoeken.

• Voor het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Hollands Kroon is een goede  
 verkeers- en technische infrastructuur randvoorwaardelijk.

• Voorkomen dat veel werkgelegenheid uit onze gemeente verdwijnt. 

• OHK wil inspanningen om uit de bijstand te komen stimuleren en daarom de  
 inkomensgrens voor het minimabeleid op 115-120% boven de bijstandsnorm  
 hanteren.  

• Aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven (proactieve en faciliterende  
  overheid) waarbij speciale aandacht wordt besteed aan starters.

• Bevordering van toerisme als één van de economische motoren voor alle kernen.

• Het promoten en ondersteunen van “het merk” Hollands Kroon de agrarische  
  hoofdstad.

• Meer aandacht voor lokaal inkoopbeleid, lokale en regionale ondernemers  
  opdrachten gunnen binnen de wettelijke mogelijkheden.

TOERISME EN RECREATIE

Het beeld van toerisme is dat het zich hoofdzakelijk afspeelt in de grotere steden.  
Amsterdam loopt vol met toeristen, Hoorn en Alkmaar hebben een mooi historisch verhaal 
en Schagen een gezellige binnenstad. Maar óók de voormalige gemeenten waaruit  
Hollands Kroon is gevormd, hebben stuk voor stuk ongekende toeristische kwaliteiten. 
Daarbij is het zaak om de bestaande culturele identiteiten te promoten in plaats van een 
'nieuw merk’, wat Hollands Kroon is, in de markt te zetten. Voortbouwen op en uitbouwen 
van bestaande culturele waarden zal sneller leiden tot vergroting van het toerisme in  
Hollands Kroon.

Hoe verleid je de touroperators om voorbij Hoorn te rijden en Hollands Kroon te bezoeken 
met hun gasten? OHK is van mening dat je dit kan doen door krachten te bundelen en als 
gemeente hierin een krachtige stimulerende en faciliterende rol te spelen. Hollands Kroon 
is de spin in het web die alles tot een geheel maakt. 

Om Hollands Kroon interessant te maken voor de grote groepen toeristen is het nood-  
zakelijk om dagprogramma’s te ontwikkelen voor de toeristen waarbij de verschillende  
bezienswaardigheden en belevingslocaties als het ware aan elkaar geknoopt worden.  
Particuliere initiatieven zijn hierbij noodzakelijk, maar vanuit de gemeente is onder- 
steuning nodig, bijvoorbeeld vanuit het ondernemersloket in combinatie met recreatie  
om de noodzakelijke randvoorwaarden hier voor te scheppen.   
Combineer het agrarisch landschap met het water, door op het land meer te weten te  
komen over onze Agri & Food business en om vanuit de recreatiehavens te varen om  
te genieten van de prachtige vergezichten. 
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Den Oever, een historisch vissersdorp met potentie 
Wat is er mooier dan een traditioneel vissersdorp voor het toerisme? Hollands Kroon kan 
zich gelukkig prijzen met een kern als Den Oever waar al sinds jaar en dag de Wieringer 
vissersvloot een groot deel van de activiteiten in de haven invult. Dat heeft ook een aanzui-
gende werking  op de werkgelegenheid rondom de visserij. Naast toeleveranciers profiteert 
ook het toerisme van deze activiteiten. 

OHK is daarom van mening dat er de 
komende jaren eens goed gekeken mag 
worden naar de mogelijkheden op toe-
ristisch gebied voor de kern van Den 
Oever. Het oude centrum verdient het 
om te worden opgeknapt. De gemeente 
is daar (met HHNK) al gedeeltelijk mee 
begonnen. Dit heeft niet alleen betrek-
king op het toerisme maar ook op de 
leefbaarheid voor de inwoners en een 
beter ondernemersklimaat. 

OHK pleit voor het vestigen van een 
visserijmuseum op de haven van Den Oever. Daar kan tevens een uitvalsbasis worden 
gemaakt voor het toerisme aan de noordwest kant van de gemeente. Deze kans voor Den 
Oever had, volgens OHK, meteen meegenomen moeten worden bij de herstructurering van 
de haven en het dijklichaam. OHK ziet investeren in een visserijmuseum als investeren in 
aantrekkingskracht! 

Uitgaan	van	bestaande	kwaliteiten	en	deze	verbinden 
Door elk gebied in zijn eigen kwaliteit te ontwikkelen en door deze activiteiten met elkaar  
te verbinden, bereik je een grote meerwaarde. Van bijzonder belang is ook hier om het  
toerisme te verbinden in Hollands Kroon. Deze verbinding zal het toerisme naar grotere 
hoogte kunnen brengen. Er zijn niet zoveel gemeenten met de kwaliteiten en diversiteit  
van Hollands Kroon met watersportkansen en legio mogelijkheden voor toeristen. Deze 
kansen vragen om prioriteit de komende jaren. De initiatieven zelf zullen uit de  
samenleving moeten komen. We geven ondernemers en inwoners hiervoor de ruimte.  
De gemeente Hollands Kroon vervult hierin een duidelijke regierol.

Daarom pleit OHK voor een verbinding van de meest historische of anderszins in het oog 
springende elementen uit de vier oude gemeenten middels een fiets- of autoroute. Een 
perfect voorbeeld hiervan is de Aldfaers Erf Route die is gelegen in Zuid-West Friesland. 
Door allerlei toeristische trekpleisters aan elkaar te verbinden en het als gezamenlijke  
route te presenteren, geeft dit een impuls aan het toerisme in Hollands Kroon. Hier kan  
ook de lokale horeca goed in worden meegenomen zodat er naast een toeristische ook  
een economische waarde is.  

'De schhonheid van het dorp Kolhorn is uit toeristisch oogpunt één van de parels in Hollands Kroon.'

Versoepelde regelgeving kleine evenementen
Voor het organiseren van kleine(re) evenementen zonder veiligheidsrisico’s kan wat OHK 
betreft de regelgeving versoepeld worden. Kleine evenementen zijn belangrijk voor het 
welzijn van inwoners. Door versoepeling van de regelgeving worden organisatoren van 
kleine evenementen ontlast.

Het Amstelmeer de verbindende factor 
Als je het hebt over een verbindende factor met toeristische potentie in Hollands Kroon, 
dan is dat absoluut het Amstelmeer. Verbindend in de zin dat het de oude vier gemeenten 
die aan de basis stonden van Hollands Kroon met elkaar verbindt. Dit biedt daarom ook 
mogelijkheden voor watersportrecreatie en vaartochten tussen de kernen die direct of 
indirect verbonden zijn aan het Amstelmeer, zoals Kolhorn en Van Ewijksluis. Koffie drinken 
op Lutje of binnendoor naar Slootdorp of Middenmeer.

Er liggen voldoende kansen in Hollands Kroon om het toerisme te stimuleren en middels 
verbinding van kwaliteiten toeristen daadwerkelijk voor een langere periode naar onze 
gemeente te laten komen, waardoor ze meer geld uitgeven bij de lokale ondernemers. 

Kortom, het bevorderen van het toerisme naar onze regio, waar wij staan en gaan met 

Hollands Kroon als verbinder en verleider. Als verbinder willen wij verschillende  
samenwerkingen in en met onze regio stimuleren. Als verleider willen we gasten hongerig 
maken naar Hollands Kroon door ons unieke DNA te vertalen naar relevante informatie  
die gasten inspireert.  
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De Afsluitdijk 
Je zou hem met zijn 32 kilometer bijna vergeten, maar de dijk ligt ook voor een deel in  
Hollands Kroon. Het staaltje van weg- en waterbouw is in de hele wereld bekend en trekt 
ook veel toeristen. Hollands Kroon zou in overleg met ondernemers en Wonderlijk  
Wieringen kunnen kijken hoe de toeristische waarde van de Afsluitdijk een bijdrage kan 
leveren aan het totale toerisme in Hollands Kroon.

Groei van de vrijetijdseconomie  
In samenwerking met de ondernemers werkt de gemeente aan de groei en ondersteuning
van de vrijetijdseconomie door een sterke profilering en gebiedsmarketing. Dit is positief 
voor zowel de vrijetijdsbesteding van de inwoners van Hollands Kroon als het toerisme.

De Waddenzee  
Hollands Kroon is één van de Waddenzee gemeenten. Een stuk Unesco erfgoed waar we 
trots op mogen zijn. Een gebied dat veel aandacht verdient vanwege zijn schoonheid en 
zorg die het nodig heeft, maar ook op toeristisch gebied bij kan dragen aan de diversiteit 
daarvan in Hollands Kroon.

  Speerpunten: 

• OHK is voor het stimuleren van toerisme in Hollands Kroon.

• OHK pleit voor investeren in aantrekkingskracht. Zoals bijvoorbeeld een  
  visserijmuseum in Den Oever.

• Uitgangspunt moet zijn dat toeristische initiatieven vanuit ondernemers en de  
  inwoners komen en dat de gemeente hierin een stimulerende en faciliterende rol  
  heeft.

• Toerisme moet in de komende jaren uitgroeien tot één van de economische dragers   
  van Hollands Kroon.

• Fietsen in Hollands Kroon stimuleren. Onze gemeente leent zich er uitstekend voor  
  om met de fiets verkend te worden. Hiervoor ligt een taak voor de gemeente om  
  goed te kijken naar de kwaliteit van de wegen en fietspaden langs de fietsroutes.

• Het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes aan de hand van thema`s, zoals  
  bijvoorbeeld wind, water en de diversiteit aan landschappen. Dergelijke  
  benamingen en routes werken verhelderend en bevorderen het toerisme.

• Ook dient er aandacht geschonken te worden aan een breder aanbod van wandel-,  
  fiets- en vaarroutes. Hollands Kroon heeft veel te bieden en dat tonen we graag.

• Fiets- en wandeltoerisme verder stimuleren door meer mogelijkheden te bieden om  
  te genieten van de natuur en de ver- en dorpsgezichten door bijvoorbeeld het  
  plaatsen van bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (i.s.m de horecaondernemers).

• Goede bewegwijzering is een absolute must om de grote verscheidenheid van ons  
  landschap onder de aandacht te brengen. Toeristen komen vaak voor het  
  bijzondere karakter van een gebied. Het is daarom zaak dat de kroonjuwelen van  
  Hollands Kroon in beeld en onder de aandacht gebracht worden.

• De volledige toeristenbelasting die wordt geïnd door de gemeente, direct  
  herinvesteren in bevordering van toerisme. 

• Verbinding van cultuurhistorie met lokale identiteit en toerisme.

• Heldere voorwaarden scheppen voor ondernemers, zodat zij een kwalitatief,  
  veelzijdig en hoogwaardig aanbod kunnen bieden aan de recreant. 

• Alle toeristen die via de Afsluitdijk en de A7 Wieringen binnenrijden, komen langs de  
  afslag Den Oever. Om de toeristen van al het moois van Hollands Kroon op de   
 hoogte te brengen, is het VIC aan de Havenweg, op dit moment, de uitgelezen  
  mogelijkheid. Dicht bij de toegangswegen en een perfecte eerste uitvalsbasis om  
  Hollands Kroon verder te verkennen. 

• Camperplaatsen zijn de laatste jaren erg in trek in Hollands Kroon. Het aantal  
  camperplaatsen zou dan ook nog verder uitgebreid kunnen worden. Dit op initiatief   
 van ondernemers of de gemeente.
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Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Op het grote toneel van de Europese 
politiek is dit wellicht waar, maar hoe kleiner de politieke schaal, hoe belangrijker het dier 
wordt. Op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken van 
vrijwel elke burger. Of het nou een hond in het park is, een kat op een motorkap, een eend 
in het water, een rat bij het afval of een vlinder in de tuin: er zijn veel dieren die het leven in 
de gemeente kleur geven. 
 
Gemeenten dragen een zorgplicht voor alle dieren binnen hun gemeentegrenzen, zodra 
blijkt dat er niet meer voor hen wordt gezorgd. Daarnaast hebben gemeenten, waar nodig 
in samenwerking met politie en justitie, een wettelijke opvangplicht voor huisdieren die 
zwervend worden aangetroffen, voor dieren bij huisontruimingen en voor zieke of gewonde 
in het wild levende dieren. Hierin werken vele gemeenten samen met dierenzorgorganisa-
ties. 
 
Kortom, er zijn veel besluiten en handelingen van de gemeente die van invloed zijn op  
het welzijn van dieren. Om die reden besteedt OHK aandacht aan dierenwelzijn in het  
verkiezingsprogramma. De basis voor een diervriendelijk beleid is verankerd in de Wet  
Dieren van 1 januari 2013 en voor in het wild levende dieren in de Wet op de Natuur- 
bescherming uit 2017.

Zwerfdieren opvang
Eén van de taken die onder de gemeentelijke zorg voor dieren valt, is de opvang van  
zwerfdieren. Opvang van gedomesticeerde dieren uit Hollands Kroon wordt voor het 

noordelijk deel van onze gemeente geregeld door de Stichting Dierentehuis Den Helder en 
omstreken (ook bekend als ‘t Schuthok). Dit zal tot en met 31 december 2022 het geval zijn.

De zuidkant van Hollands Kroon valt sinds 1 januari 2022 onder de verantwoordelijkheid 
van de Dierenbescherming. De huidige situatie is echter dat honden en katten moeten 
worden ondergebracht bij Dierentehuis Alkmaar wat tot nader order in Purmerend is  
gevestigd. De opvang van knaagdieren is gevestigd in het knaagdierencentrum van de 
Dierenbescherming in IJmuiden. Dit komt in de beleving van OHK het welzijn van de  
dieren die opgevangen moeten worden niet ten goede.

Wat OHK betreft moet er gekeken worden naar het transport van de gewonde en  
gevonden dieren door de dierenambulances binnen Hollands Kroon. Onder het transport 
van de dierenambulance vallen, naast het transport van de vindlocatie naar ’t Schuthok, 
bijvoorbeeld ook de ritten van en naar dierenartsen. Deze ritten worden normaal  
gesproken betaald door de eigenaar van het dier. Wanneer de eigenaar niet bekend is, 
worden deze kosten niet vergoed. Hierdoor teert de Stichting Dierentehuis Den Helder  
en omstreken in op het eigen vermogen. OHK pleit ervoor dat er in samenwerking met 
buurgemeente Den Helder gekeken moet worden naar een structurele oplossing, zodat  
er ook voor dergelijke ritten een compensatie beschikbaar komt. 

 
  Speerpunten: 

• OHK pleit voor een centraal gelegen regionale dierenopvang op maximaal 20  
  minuten afstand van de gemeentegrens van Hollands Kroon.

• Compensatie voor de ritten waarvoor geen dekking is bij de dierenambulance.

DIERENWELZIJN
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De schooltijd is voor velen de mooiste tijd van hun leven. Een periode waar iedereen zijn  
of haar talenten kan ontwikkelen door middel van passend onderwijs. De rol van de  
gemeente Hollands Kroon is vooral gelegen in de huisvesting van de scholen. OHK wil  
blijvend investeren in goede onderwijshuisvesting, waarbij prettig leren en goede  
ventilatie van belang zijn.

Intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente 
De gemeente Hollands Kroon behoort een goede aansluiting te stimuleren tussen vroeg- 
en voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook het 
onderwijs en de arbeidsmarkt moeten op elkaar aansluiten. Hiervoor is een intensieve 
samenwerking nodig tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente.  

Gelijke kansen 
Kansenongelijkheid is voor OHK uit den boze. Kinderen horen hun talenten te kunnen  
ontdekken, zonder dat het inkomen van hun ouders daarbij een rol speelt. Cultuur- 
educatie op scholen behoort door de gemeente ondersteund te worden. Daarnaast liggen 
er kansen voor de gemeente om op preventieve wijze scholen te stimuleren om aandacht 
te besteden aan schuldenproblematiek onder jongeren. OHK wil dat onnodige schulden 
onder jongeren voorkomen worden. 

Aandacht voor de positie van onze bibliotheken 
De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen.  
Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen 
meer gaan lezen. Leren stopt  niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een 
leven lang door. Daar levert de bibliotheek een bijdrage aan. 
 
De wet voor openbare bibliotheken uit 2015 zorgt ervoor dat gemeenten niet zomaar  
bibliotheken kunnen sluiten. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk het recht om 
gebruik te maken van de openbare bibliotheek. OHK vindt de functie van bibliotheken  
belangrijk voor de samenleving van Hollands Kroon. OHK wil de komende jaren goed  
kijken naar de manier waarop de bibliotheken in Hollands Kroon kunnen blijven  
functioneren en welke financiële ondersteuning daarvoor nodig is. Ook naar de huidige 
locaties van de bibliotheken moet goed gekeken worden. Plaatsing nabij scholen of in het 
winkelgebied biedt kansen voor betere kruisbestuiving. 

 
Zwemdiploma 
Nederland is een waterrijk land. Ook in onze gemeente is water goed vertegenwoordigd. 
Voor kinderen kan dit risico’s met zich meebrengen. Daarom maakt OHK zich sterk om het 
schoolzwemmen terug te brengen in het lesprogramma van de basisscholen. Ons doel is 
dat ieder kind met een zwemdiploma het basisonderwijs verlaat.

Fietsroutes 
De gemeente investeert in onderwijshuisvesting. Verkeersveiligheid is in Hollands Kroon 
tot op heden vooral rondom de school een aandachtspunt, terwijl kinderen van huis tot 
school veilig en zelfstandig door de dorpen moeten kunnen rijden of wandelen. Een  
verkeersveilige omgeving dwingt lagere snelheden af in de dorpen en maakt kinderen op 
die manier bewust van het ‘normaal’ in rijgedrag in de dorpen. Autogebruik voor halen en 
brengen dient (waar mogelijk) actief te worden ontmoedigd.  

  Speerpunten: 

• Er wordt een plan opgesteld om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.

• Hollands Kroon stimuleert cultuureducatie op scholen.

• De gemeente stimuleert het middelbaar onderwijs om aandacht te besteden aan   
 schuldenproblematiek en de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs.

• Natuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente
  stimuleert de samenwerking tussen scholen, Staatsbosbeheer en natuurorgani- 
  saties uit Hollands Kroon. 

• Ieder kind verlaat het basisonderwijs in het bezit van een zwemdiploma. 

• Er komt extra aandacht voor verkeersveiligheid en een lagere snelheid in 30 km- 
  zones op routes voor schoolgaande kinderen. 

• De gemeente ontmoedigt in samenwerking met de scholen halen- en brengen van  
  kinderen per auto. 

• Een verkeersveilige omgeving voor schoolgaande kinderen beperkt zich niet alleen  
  tot de directe schoolomgeving, maar wordt de norm voor het hele dorp.  
 
• Stimuleren van samenwerking tussen het onderwijs enerzijds en bedrijfsleven, sport  
   en cultuur anderzijds.  

• Aandacht voor de locatie en eventuele herhuisvesting van de bibliotheken. 

• Goed onderwijs vergt ook functionele en aantrekkelijke onderwijsgebouwen, waar  
  leerlingen zich thuis voelen en gestimuleerd worden. Aandacht dus voor de kwaliteit  
  van schoolgebouwen. 

• Hollands Kroon heeft aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. Jongeren tussen  
  de 12 en 23 zonder startkwalificatie hebben minder kans op de arbeidsmarkt. De  
  gemeente houdt voortijdige schoolverlaters in beeld en zorgt waar mogelijk voor     
  passende begeleiding.

• Ieder talent wordt gezien en krijgt de kans zich te ontwikkelen ongeacht het  
  inkomen van ouders: iedereen krijgt een gelijke kans in Hollands Kroon.

ONDERWIJS
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Binnen of buiten, in verenigingsverband of individu-
eel; sport draagt op een positieve manier bij aan de 
gemeenschap en aan ‘de verhoging van het sociaal 
kapitaal’ zoals dat in gemeenteland omschreven wordt. 
Er moet een breed sportaanbod zijn wat toegankelijk 
is voor iedere inwoner. De gemeente stimuleert mensen 
met een beperking om te gaan sporten en ondersteunt 
de sportclubs in deze. Indien nodig kan daarvoor geld 
komen vanuit de gemeente. Zo werken we aan een in-
clusieve samenleving.

Sporten en gezondheid 
Het belang van sport en bewegen neemt, als verbin-
dend en ondersteunend middel in de samenleving, 
steeds verder toe. Sport draagt in belangrijke mate bij 
aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. 
Sportverenigingen die hieraan actief een belangrijke 
bijdrage leveren, verdienen het gefaciliteerd en onder-
steund te worden door de gemeente. 

Inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. OHK pleit voor 
een goede begeleiding van de jeugd om te gaan sporten. Voorkomen is beter dan genezen 
en jong geleerd is oud gedaan. 

SPORT   Speerpunten: 
• Inzetten op breedte- en prestatiesport. Wij ondersteunen en faciliteren het  
 aanbieden van zoveel mogelijk takken van sport. 

• Stimulering samenwerking sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang  
  om schoolgaande jeugd te laten bewegen. 

• Gehandicapten, ouderen, jongeren en culturele minderheden motiveren en aan 
 moedigen om te sporten. 

• Ruim baan voor en ondersteuning van sportevenementen. 

• Bij inrichting openbare ruimte aandacht voor voldoende sport- en spelvoor- 
  zieningen. 

• Sportvoorzieningen zijn tegen een redelijke vergoeding toegankelijk. 

• Alle sportniveaus zijn van belang. 

• Extra aandacht voor sporten zonder eigen kantine inkomsten. Deze verenigingen  
  hebben vaak minder mogelijkheden om voldoende financiële middelen te  
 genereren. 

• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor de minima. Dit kan door  
  ondersteuning vanuit de gemeente met bijvoorbeeld de Hollands Kroon Pas. 

• Het waarborgen van sterke, gezonde verenigingen, waarbij een financiële impuls  
  van de gemeente noodzakelijk kan zijn.

• Sportactiviteiten beginnen vanaf huis. Daarom ontmoedigen gemeente en  
  verenigingen autogebruik en stimuleren ze fietsen en wandelen.  

• De toegankelijkheid van de sport is een aandachtspunt. Ook voor mindervaliden  
  moet het mogelijk zijn om op een laagdrempelige manier van sportfaciliteiten  
  gebruik te kunnen maken.
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De afgelopen jaren zijn zwaar voor de cultuur in Hollands Kroon. Het Cultuur Platform  
Hollands Kroon (CPHK) heeft in de afgelopen raadsperiode veel werk verzet om de  
culturele organisaties en hun behoeften inzichtelijk te maken. Nu is het zaak om deze 
plannen ook handen en voeten te geven. Voor OHK betekent dit dat er de komende jaren 
structureel geïnvesteerd wordt in de culturele sector. 

  Speerpunten: 

• OHK is van mening dat de gemeente Hollands Kroon de komende jaren financieel  
  moet investeren in de culturele voorzieningen in Hollands Kroon, omdat deze een  
  belangrijke bijdrage leveren aan leefbaarheid van de gemeente. 

• OHK wil dat er actief wordt ingezet door de gemeente om zowel jong als oud te  
  stimuleren tot het benutten van de culturele faciliteiten binnen onze gemeente  
  voor vrijetijdsbeleving.

• OHK koestert amateur kunstbeoefening (muziekverenigingen, theatergezelschap 
  pen, etc.) en pleit voor structurele ondersteuning om deze vorm van cultuur te  
  behouden voor de inwoners van Hollands Kroon.

• Kunst- en cultuurparticipatie op scholen blijven bevorderen met behulp van de in 
  zet van CPHK, bibliotheek en bedrijfsleven en de inzet van landelijke subsidies,  
  zoals het fonds cultuurparticipatie.

• Aandacht voor monumentale gebouwen en dorpsgezichten met een  
  (cultuur)historische waarde. 

• Aandacht voor het cultureel erfgoed en ons verleden. 

• Lokale toonaangevende (culturele) evenementen stimuleren, in de breedste zin. 

• Ontwikkelen van een goed cultuurbeleid.

• Stimuleren van cultuureducatie op het basis- en voortgezet onderwijs.

• Het versoepelen van regelgeving voor het organiseren van kleine of kleinere  
  evenementen zonder veiligheidsrisico’s.

• Actief ondersteunen van cultuursector bij verduurzamen (monumentale) energie- 
  intensieve gebouwen.

KUNST	EN	CULTUUR

Behoud van cultureel en industrieel erfgoed 
Hollands Kroon is een gemeente waar de ene kant rijk aan geschiedenis is en de andere 
kant gebieden heeft die nog geen eeuw oud zijn. Dit vraagt om een monumenten beleid.  
Je kan je geschiedenis aan de hand van verhalen slechts vertellen als deze er nog zijn.  
Het is het collectief geheugen, onvervangbaar, uniek, heeft grote cultuurhistorische  
waarde, vaak ook grote economische waarde en trekt toerisme aan. Daarom heeft behoud 
van cultureel erfgoed de aandacht van OHK. Samen met de inwoners en verenigingen kan 
gekeken worden naar een zinvolle herbestemming, indien dat noodzakelijk is.

Ontwikkelen van een goed cultuurbeleid
Het Cultuur Platform Hollands Kroon heeft in 2021 een notitie cultuurbeleid geschreven 
waarin zij een aantal aanbevelingen doet voor de toekomst van de cultuur in Hollands 
Kroon. Het CPHK geeft in haar advies aan dat kernen de gelegenheid moeten krijgen  
om zich speciaal te richten op één van de cultuuraspecten en dienen hiervoor door de  
gemeente apart te worden gefaciliteerd. Dit natuurlijk zonder dat het ten koste gaat van 
de culturele voorzieningen voor de andere kernen. OHK onderschrijft de aanbevelingen 
van de CPHK.

Verduurzaming huisvesting cultuursector 
Verduurzaming is voor de cultuursector een thema dat vanuit hun bedrijfsvoering geen 
directe prioriteit heeft, terwijl sommige culturele instellingen (monumentale) gebouwen 
hebben die veel energie verbruiken, maar beperkte mogelijkheden hebben voor verduur-
zaming. Dit legt - met de ontwikkeling van energieprijzen - een steeds groter beslag op  
de begroting. OHK wil dat de gemeente met de provincie initiatief neemt voor advisering 
en/of subsidiering voor verduurzaming van dergelijke gebouwen. 

Cultuureducatie 
Cultuur educatie is in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt 
met de lokale cultuur en geschiedenis. Eerder vroeg OHK hier al aandacht voor middels 
een amendement over het implementeren van de geschiedenis van Hollands Kroon en de 
oude gemeenten in het lesprogramma van de basisscholen. OHK zal er op toezien dat hier 
ook uitvoering aan wordt gegeven.
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Je veilig voelen in je eigen omgeving is essentieel. We moeten blijven inzetten op het  
bevorderen van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Goede verlichting en goed  
onderhoud in de openbare ruimte zijn hierbij een must. Nog meer dient gestimuleerd 
te worden dat inwoners meehelpen hun eigen buurt veiliger te maken door deelname in 
buurtpreventieteams en app-groepen. Juiste samenwerking tussen politie en buurtpreven-
tieteams zijn van groot belang voor de misdaadpreventie. Wijkagenten kunnen een belang-
rijke rol spelen in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurten. De 
wijkagent kent immers de inwoners en de inwoners kennen de wijkagent.

Brandweervrijwilligers 
OHK vraagt om blijvende aandacht voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in  
onze gemeente. De verdere regionalisering mag niet leiden tot uitholling van de  
vrijwillige brandweer. We dienen verzekerd te blijven van lokaal goede brandweerzorg.  
Een verschraling van de brandweervoorzieningen moet voorkomen worden. Hierbij moet  
het gemeentebestuur haar oor te luister leggen bij de vrijwilligers en faciliteren in de  
behoeftes waar nodig en gewenst.

  Speerpunten: 

• Initiatieven van buurtbemiddeling dienen bevorderd te worden. Hierbij staan  
  uiteraard normen en waarden centraal. 

• De aanpak van huiselijk geweld, ondermijnende criminaliteit (in het bijzonder drugs  
  gerelateerd) heeft topprioriteit.

• Bestrijden alcohol- en drugsoverlast door uitbreiden capaciteit voor handhaving. 

• Meer controle op snelheidsovertredingen op locaties waar inwoners daar overlast   
  en gevaar van ervaren.

• Jongeren en hun ouders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Schade verhalen   
  op veroorzakers of hun ouders. 

• Actieve handhaving op intolerant gedrag, milieu- en verkeersovertredingen.

• Stimuleren van de dialoog tussen ondernemers, overheid en burger bij overlast.

• Aandacht voor aanrijtijden hulpdiensten en daarbij inzetten op verbetering daar  
  waar nodig.

• Blijvende aandacht voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze 
  gemeente. Hierbij moet het gemeentebestuur haar oor te luister leggen bij de  
  vrijwilligers en faciliteren in de behoeftes waar nodig en gewenst.

VEILIGHEID
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Duurzaamheid en energietransitie 
Op het gebied van milieu en klimaat komt er de komende jaren veel op de inwoners van 
Hollands Kroon af. Als gemeente Hollands Kroon krijgen we, net als heel Nederland, te  
maken met de klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow. Hierin zijn afspraken gemaakt  
over CO2-uitstoot in de komende jaren. 

Dit vertaalt zich in een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is het document waarin 
alle plannen voor de realisatie voor groene energie in onze regio staan beschreven. OHK  
is in de totstandkoming hiervan zeer kritisch geweest, aangezien de RES wat ons betreft 
een volledig verkeerde insteek heeft. Er wordt in hoofdzaak gefocust op wind- en  
zonne-energie, terwijl juist een onafhankelijk bredere visie gewenst zou zijn in het begin. 

Als gevolg van de RES dreigt één van de grootste zoetwater opslaggebieden, het IJssel-
meer, een dumpplaats te worden van allerlei energiestations. OHK is tegen alle plannen  
die het IJsselmeer aantasten.  

Er zullen in de komende periode belangrijke keuzes gemaakt moeten worden inzake de 
energiestrategieën. Keuzes waar OHK zeker niet voor weg zal lopen en we hebben hier  
duidelijke  standpunten over.
 
Verantwoord en duurzaam ondernemen 
Bedrijven verankeren duurzaamheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
Hiermee willen we voorkomen dat we een onherstelbare grote ‘footprint’ achterlaten  
voor volgende generaties. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij essentieel. 
 

  Speerpunten: 

• Zonnepanelen niet op agrarische grond, maar op daken. Dit is niet alleen beter  
  voor het bodemleven, maar ook voor de agrarische sector.

• Een verbod op verdere uitbreiding van het areaal windturbines in gemeente  
  Hollands Kroon.

• Het IJsselmeer blijft een vrij bevaarbaar gebied met mogelijkheden tot recreatie  
  aan de kant van Hollands Kroon.

• Er worden geen vergunningen verleend om bestaande landbouwgrond te gebruiken  
  voor proefprojecten met betrekking tot de opwek van energie. Hollands Kroon is  
  immers de agrarische hoofdstad van Nederland.

• We hebben aandacht voor ons klimaat en milieu. Daarbij zetten wij in op het  
  (her)gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van energie en vermindering van  
  uitstoot van CO2.  

• CO2 compenseren door lokaal veel meer bomen te planten of gebieden in te richten  
  ten behoeve van natuurcompensatie.

• De huidige datacenters moeten meer doen aan duurzaamheid, door bijvoorbeeld  
  zonnepanelen op de daken te plaatsen en restwarmte (ook economisch-onrenda- 
  bel) verplicht zonder vergoeding aan te bieden voor hergebruik.

• Stimuleren van duurzame ecosystemen in nieuwbouwplannen. Het ecosysteem is  
  het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot  
  elkaar en hun omgeving. Hierdoor verbeteren de beleving en het woonplezier.

• OHK wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een gemeente 
  lijke subsidie voor verenigingen en culturele stichtingen die willen gaan investeren  
  in hun vastgoed om energieneutraal te kunnen opereren.

• Stimuleren innovatieve startups op het gebied van klimaatneutraal produceren van  
  voedsel. 

• Stimuleren van nieuwe energievormen, zoals warmtewisselaars en groene daken. 

• Het windplan Wieringermeer kwam als vervanging voor de solitaire molens. OHK wil   
 dat deze  afspraken zo spoedig mogelijk worden nagekomen en de solitaire molens  
  worden afgebroken.

• Stimuleren van nieuwe energievormen, zoals zonnepanelen, warmtewisselaars en  
  groene daken. Daarbij kijken we ook naar de inkoop van energie elders. 

• Ons streven is dat gemeentelijk vastgoed vóór 2030 100% klimaatneutraal is. 

MILIEU,	NATUUR	EN	DUURZAAMHEID
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Milieu en natuur 
We hebben in onze leefomgeving dagelijks te maken met aspecten die de leefbaarheid  
bepalen en soms misschien wel onder druk zetten. Het is aan ons als gemeenschap van 
Hollands Kroon om hier met elkaar duidelijke afspraken over te maken en keuzes in te  
maken. 

Afvaltarief
In de vorige raadsperiode heeft de fractie van OHK tegen het nieuwe afvaltarief gestemd. 
Dit nieuwe afvaltarief houdt in dat de afvalstoffenheffing gesplitst wordt in een vast en 
een variabel gedeelte, waarbij het variabele deel laag gehouden kan worden door afval 
goed te scheiden. Helaas zitten er, volgens OHK, veel haken en ogen aan dit plan. Een 
daarvan is het probleem van meer illegaal storten. Het is immers goedkoper om je rest-
afval ergens in het buitengebied of in het bos te dumpen. Daarom zal OHK de komende 
raadsperiode zeer scherp zijn op de uitvoering van de plannen. OHK wil jaarlijks de effec-
tiviteit van het ophalen van afval evalueren.  

Aandacht voor natuur en biodiversiteit in Hollands Kroon
Hollands Kroon is een divers gebied wat zich kenmerkt door veel mooie natuur. OHK wil 
hier de komende periode meer bij stilstaan en ervoor zorgen dat deze mooie natuur  
behouden blijft. Waar  mogelijk wil OHK middels het uitbreiden van de biodiversiteit  
extra natuur toevoegen in onze leefomgeving. 

Terugbrengen nachtelijke duisternis 
Hollands Kroon heeft in 2016 een intentieovereenkomst getekend voor meer nachtelijk  
duisternis in het Waddengebied. Daartoe is een gezamenlijk maatregelenpakket onder-
tekend met nog eens 44 partijen. Hollands Kroon is ondanks die ambities en intenties de 
laatste jaren veel nachtelijke duisternis verloren. Lichtemissie van windturbines, kassen  
en bedrijfsactiviteiten op Agriport zijn daar onder andere oorzaak van. Duisternis is  
van groot belang voor mens en dier en een gezond dag- en nachtritme. OHK wil dat de 
gemeente haar intenties de komende periode omzet in daden/maatregelen. 

Openbare verlichting wordt versneld vervangen door ecologisch vriendelijker verlichting 
en de gemeente werkt met relevante bedrijven aan een actieplan voor beperking van  
lichtemissie. 

'De hemel kleurt met grote regelmaat oranje boven het kassengebied van Agriport A7'

Zwerfafval
Eén van de meest in het oog springende ergernissen is ongetwijfeld zwerfafval. Gelukkig 
zijn er initiatieven zoals Zwerfie Anna Paulowna die zich inzet om het zwerfafval terug te 
dringen en dit middels eigen initiatief aanpakt. OHK heeft hier grote waardering voor. 

Groenvoorziening 
Meer geld vrijmaken voor onderhoud en de groenvoorziening. De bestrijding van  
onkruid in onze gemeente is een doorn in het oog van onze inwoners. We kunnen gerust 
stellen dat het ten koste gaat van het woongenot. Ondanks dat er de laatste jaren veel is 
geïnvesteerd in het verbeteren van de onkruidbestrijding zijn de resultaten daarvan  
helaas niet zichtbaar. De ontwikkeling op het gebied van bestrijding staat niet stil. 

OHK maakt zich sterk voor kwalitatief goed beheer van de openbare ruimte: actieve,  
milieuvriendelijke onkruidbestrijding en passend snoeiwerk. Een gezond en schoon  
leefmilieu is een van de eerste voorwaarden voor de leefbaarheid van de lokale  
gemeenschap. Inzet van personeel van de groenvoorziening uit eigen dorp maakt daar 
onderdeel van uit. 
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  Speerpunten:

• Werken aan terugkeer van nachtelijke duisternis door terugdringen lichtemissie. 

• De knipperende rode lampen op de windturbines zijn een doorn in het oog van de  
 inwoners van de gemeente Hollands Kroon en de omliggende gemeenten. OHK wil   
 dat de gemeente in gesprek gaat met de eigenaar van het windpark Wieringermeer   
 en aandringt op toepassing van de reeds beproefde technieken die ervoor kan  
 zorgen dat de lampen ’s nachts uit kunnen.

• We houden het groene karakter van onze gemeente in stand en versterken deze    
  door meer bomen te planten en te streven naar een duurzaam bomenbestand. 

• Ook de komende periode is er aandacht voor de biodiversiteit.

• Hollands Kroon draagt zorg voor het behouden, herstellen en verder ontwikkelen  
  van onze natuur en landschap in onze gemeente. De huidige ruimtelijke kwaliteit  
  van het landschap dient in stand te worden gehouden en daar waar mogelijk  
  verbeterd.

• Stimuleren innovatieve startups op het gebied van klimaatneutraal produceren van  
  voedsel. 

• Versterken van de rol van agrariërs en inwoners als medebeheerder van de groene  
  ruimte.

• OHK wil regelmatig en systematisch de effectiviteit van het ophalen van afval  
  evalueren.  
 
• Het aanbieden van afval bij het aanbiedstations van HVC blijft laagdrempelig en  
  gratis.

• Effectieve onkruidbestrijding in Hollands Kroon zodat het woongenot in onze mooie  
  gemeente verhoogd wordt.

BESTUUR	EN	ORGANISATIE 
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Hollands Kroon. De 
afgelopen jaren leek het er steeds meer op dat het college de touwtjes in handen had.  
Dat gaat wat OHK betreft veranderen. Als gekozen volksvertegenwoordigers dienen de 
raadsleden, namens de inwoners, kennis te nemen van en te oordelen over gemeentelijke 
plannen.

Delegatiebesluit intrekken 
Het delegatiebesluit, waarin de afgelopen raadsperiodes steeds meer taken naar het  
college zijn gedelegeerd, is in de ogen van OHK één van de oorzaken van het probleem. 
OHK wil dan ook aan het begin van de komende raadsperiode het delegatiebesluit  
terughalen en opnieuw bekijken wat er gedelegeerd zal worden aan het nieuw te vormen  
college. Daarmee hopen we verschoond te blijven van verrassingen en projecten waar  
de raad in de afgelopen periode in is gepasseerd.

Gebiedsmanagers 
De gemeente is haar 'gezicht' verloren. Doordat het bestuur en organisatie op grotere af-
stand is komen te staan van inwoners, is het gevoel bij 'wat er leeft' onder inwoners en 'wat 
aandacht vraagt' in de dorpen verwaterd. Wie kunnen inwoners gemakkelijk aanspreken 
wanneer er zaken spelen? Omdat veel zaken spelen op het snijvlak van het ruimtelijke en 
maatschappelijke is technisch beheer (o.a. via FiXi) niet meer toereikend. 

OHK wil vier gebiedsmanagers aanstellen voor de vier landsdelen (Niedorp,  
Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna) die 50% van hun tijd besteden in de dorpen via 
spreekuur of door patrouille. Zij voeren gesprekken met inwoners, nemen waar, inventari-
seren, schakelen en begeleiden vraagstukken uit de samenleving op een integrale manier.
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Behoud van identiteit, toekomstplan per kern  
OHK vindt dat iedere kern haar eigen identiteit moet behouden. We erkennen dat niet  
iedere kern gelijk is, maar alle kernen verdienen gelijke aandacht. We realiseren ons dat 
niet in iedere kern alles tegelijkertijd gerealiseerd kan worden. Iedere kern heeft eigen 
wensen. OHK wil dan ook dat er allereerst en zo snel mogelijk een door burgerparticipatie 
gedragen kernenbeleid wordt opgesteld. Daarna wordt voor iedere kern een dorpsplan 
gemaakt in samenwerking met gemeente en inwoners. 

In dat plan staan de belangrijke wensen van het dorp. Hierin staan bijvoorbeeld wensen 
van ruimtelijke kwalitatieve aard of wensen gericht op ontmoeten. Voorbeelden hiervan 
zijn o.a. uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw, wensen op het gebied van dorps- 
huizen of reconstructie van wegen. Bij uitwerking van deze plannen worden de inwoners 
van de betreffende kern vertegenwoordigd door een dorpsraad of platform, die goede 
contacten onderhoudt met de gemeente. Vanuit de gemeentelijke organisatie zijn er de 
nog in te stellen dorpsmanagers die de verbinding gaan vormen tussen dorpsraad of 
platform en gemeentelijke organisatie. Op deze wijze wordt in gezamenlijkheid het  
leefklimaat binnen Hollands Kroon verbeterd!  
Tevens moet het mogelijk zijn voor inwoners om zelfstandig te beginnen aan een dorps-
plan. Hiervoor dienen dan duidelijke en bruikbare gemeentelijke kaders meegegeven te 
worden aan de voorkant. De ambtelijke organisatie is te allen tijde verantwoordelijk voor 
de realistische uitvoeringsparagraaf, die in goed overleg met de initiatiefnemers en de 
dorpsmanager tot stand zal komen. Belangrijk is voor OHK dat de inwoners en de  
gemeente vanuit partnerschap werken. Samen bouwen aan een goed plan wat de leef-
baarheid binnen Hollands Kroon vergroot, volgens het principe ‘van buiten naar binnen’ 
waarbij de leefwereld van inwoners centraal staat voor het handelen van de gemeente.

idee plan actie

Betrokken bestuur  
De term ‘Betrokken bestuur’ is, als je er geen inhoud aan geeft, al snel een loze kreet. Na  
4 jaar in de oppositie heeft OHK een duidelijk beeld waar de schoen wringt. Door te  
evalueren en de pijnpunten te benoemen, maak je een nieuwe start richting een betrokken 
en inlevend bestuur. 

Wat verwacht OHK van een  betrokken bestuur:

1. OHK verwacht dat de kloof tussen inwoners en politiek wordt gedicht door  
  betrokkenheid, zichtbaarheid en duidelijkheid. 

2. Een betrokken bestuur moet betekenis geven, dus van waarde zijn voor de inwoners. 

3. Het bestuur moet zien wat er speelt, onderkennen waar het probleem zit en zo  
  mogelijk handelen om tot een oplossing te komen. 

4. Afstappen van de ‘doe-het-zelf’ gemeente. Tijd voor bezinning. Als gemeente zelf  
  weer een actieve en ondernemende rol pakken in plaats van een regierol.

5. Een betrokken bestuur neemt inwoners serieus en handelt vanuit de leefwereld van  
  inwoners. Door die manier van handelen wordt de inzet van de gemeente als  
  betekenisvol ervaren.

Verbinding tussen de kernen 
Hollands Kroon bestaat in 2022 inmiddels alweer 10 jaar. In deze 10 jaar is het nog niet 
gelukt om een samenhang te creëren tussen de verschillende gebieden van de gemeente. 
Volgens OHK is daar ook niet voldoende op ingezet. Ten opzichte van de oude gemeentes 
kunnen we gerust stellen dat de service en kwaliteit in de eerste 10 jaar Hollands Kroon er 
niet op vooruit zijn gegaan.

Daarom zullen wij de komende jaren inzetten op hetgeen wat er vanaf het begin gedaan 
had moeten worden; een betere samenwerking en contacten tussen de dorpen, verenigin-
gen en inwoners, met als doel het saamhorigheidsgevoel in de gemeente Hollands Kroon 
te vergroten.

Communicatie 
Hollands Kroon communiceert transparant, open, respectvol en duidelijk met inwoners. 
De afgelopen tijd worden reacties van enkele medewerkers van het team communicatie op 
de sociale mediakanalen van Hollands Kroon als  weinig sensitief ervaren. Inwoners voelen 
zich hierdoor niet serieus genomen in hun vragen of zorgen. 

Perswoordvoerders die via ingekomen stukken in de krant het beleid van de gemeente  
verdedigen, dragen niet bij aan draagkracht voor de plannen onder de inwoners maar 
aan het vergroten van de kloof tussen inwoners en de politiek. OHK pleit ervoor dat alles 
in het werk wordt gesteld om deze kloof te dichten. Hiervoor is een cultuurverandering op 
het gebied van communicatie noodzakelijk.
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Normen en waarden 
OHK hecht veel waarde aan respect voor onze ordehandhavers. We zijn wars van geweld. 
We staan voor veiligheid op straat, streng, redelijk en duidelijk optreden. 
 
 
Hollands Kroon Olympics 
Om de sociale cohesie te bevorderen, organiseert de gemeente de “Hollands Kroon  
Olympics”. Dit is een sportcompetitie tussen de dorpen. Een mooie manier om elkaar te 
leren kennen en te ontmoeten met een sportief element. Hetzelfde zou opgezet kunnen 
worden voor de basisscholen.

Proces omgevingsvisie/omgevingswet herijken 
Over het proces voor een nieuwe Omgevingsvisie is eind 2020 met de raad gesproken. Dat 
leek toen procedureel voldoende om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Rond de 
besluitvorming over datacenters in 2021 is gebleken dat veel inwoners ontstemd zijn over 
de impact en grootschaligheid van recente ontwikkelingen in de Wieringermeer. Dat bleek 
eerder ook al tijdens het (afgeblazen) Gebiedsplan. 

In 2021 is door een bureau een concept-koersdocument gemaakt met daarin ontwikke-
lingsrichtingen voor de toekomst van Hollands Kroon. Doordat de adviserende partij 
weinig gevoel heeft bij wat leeft onder inwoners, lijkt vooral sprake van ‘doorontwikkeling’ 
van de bestaande Omgevingsvisie. Wij ervaren dat inwoners tijdens het huidige proces 
behoefte hebben aan het eerst breder evalueren van de bestaande Omgevingsvisie (2016). 
Dit komt voort uit de recente veel besproken ontwikkelingen.  

Burgers ervaren dat de gemeente uit het proces van het afgeblazen Gebiedsplan  
onvoldoende lering heeft getrokken over hoe te “werken aan gedragen plannen”.

OHK wil het proces graag herijken. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat er veel aandacht 
wordt besteed aan het doorgaan op de ingeslagen weg en dat dat niet leidt tot gedragen 
plannen. OHK wil daarom een ‘time-out’ voor het lopende proces voor een Omgevingsvisie.  
OHK wil eerst meer tijd nemen voor evaluatie en pas van daaruit door themasessies,  
onderwerpen en ambities concretiseren. Deze kunnen vervolgens in scenario’s worden  
uitgewerkt en in participatiebijeenkomsten worden voorgelegd. 

Het is goed om in 2022 een frisse start te maken en daarbij horen ook nieuwe inzichten. 
Natuurlijk zijn hier ook financiële consequenties aan verbonden, daarvoor sluit OHK de 
ogen niet.  Echter aan het leefgenot en de woonomgeving van de inwoners van Hollands 
Kroon valt wat OHK betreft moeilijk een prijskaartje te hangen.

Jongerenraad 
Ook zou er gekeken kunnen worden naar een georganiseerde jongerenraad voor de groep 
van twaalf tot en met achttien jaar. Scholieren vallen op dit moment tussen wal en schip 
voor wat betreft vertegenwoordiging. Daarom dient er ook voor deze groep inwoners van 
Hollands Kroon een mogelijkheid te komen om van zich te kunnen laten horen. Iedere me-
ning telt voor ons en wij willen goede ideeën niet verloren laten gaan!

Vergadervorm 
In Hollands Kroon is er vanaf het begin gewerkt met het BOB-model. BOB staat voor  
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In de oude gemeenten werd, voor de 
fusie, het commissiemodel gehanteerd. OHK is, na een periode te hebben gewerkt met  
het BOB model, van mening dat een commissiemodel een aantal voordelen heeft. 

Het commissiemodel heeft naast de raadsvergadering ook raadscommissies die open 
staan voor de inspraak en de inbreng van inwoners. Een laagdrempeliger model wat de  
inspraak van en aandacht voor inwoners/bedrijven ten goede komt. Deze commissies  
bereiden de raadsvergadering voor. In de commissies is het mogelijk om een verdiepings-
slag te maken, wat een zorgvuldige en snelle besluitvorming in de gemeenteraad ten  
goede komt. 

Daarnaast ziet OHK het commissiemodel als een politieke kweekvijver. In de commissies 
kunnen naast raadsleden ook commissieleden zitting nemen. De commissieleden raken  
op die manier bekend met het politieke proces en kunnen bij volgende verkiezingen  
doorstromen.  

Tevens moet er binnen deze vorm ruimte zijn voor een maandelijks overleg met ambtena-
ren over lopende zaken en plannen die in voorbereiding zijn. Op een informatieve, en niet 
politieke, manier worden de raads- en commissieleden (tijdig) bijgepraat over de actuele 
zaken en is er de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen. Dit zorgt voor een actieve 
betrokkenheid bij het gehele proces, wat de kwaliteit en onderbouwing van plannen en de 
uiteindelijke besluitvorming in de raad ten goede komt.

Open dag bij de gemeente 
OHK wil een jaarlijkse “Open Dag” organiseren, waarbij bezoekers binnen kunnen kijken 
in het gemeentehuis en kennis kunnen maken met het werk van politici, ambtenaren en 
college. Het doel van de open dag is om het gemeentehuis en de functie van de gemeente 
meer bekendheid te geven en inwoners de mogelijkheid te geven om kennis te maken met 
het gemeentebestuur en de organisatie.

Verengingen en stichtingen 
Verenigingen en stichtingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. 
Hollands Kroon moet hier de komende jaren blijvend in investeren. Veel organisaties  
hebben het moeilijk door de afgelopen Covid periode. 
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  Speerpunten: 
 
• Het delegatiebesluit terugnemen en opnieuw vaststellen wat er aan het college zal  
  worden gedelegeerd.

• De slagkracht van de vrijwilligersorganisaties vergroten door minder bemoeienis  
  van de gemeente en minder beperkende regels.

• Er moet één vast ambtelijk aanspreekpunt komen voor vrijwilligers organisaties.  
  Deze ambtenaar is de spilfiguur als het gaat om de behandeling van verzoeken, ver 
  gunningen, subsidies, etc. (één loket) en moet worden ondergebracht bij één verant 
  woordelijk wethouder.

• We gaan ook voor heldere spelregels als het gaat om bijvoorbeeld het drank- en 
  horecabeleid, vergunningen voor evenementen en subsidiebeleid. De gemeente  
  moet maatwerk leveren door mee te denken met de vrijwilligersorganisaties.

• Verenigingen en stichtingen draaien op vrijwilligers. Ook voor projecten vanuit  
  gemeente, welzijnsorganisaties of andere maatschappelijke organisaties zetten  
  onze inwoners zich vrijwillig in. OHK vindt dat de gemeente een grotere rol moet  
  gaan spelen in het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld  
  het organiseren van vrijwilligersmarkten, campagne opzetten, etc..

• Commissievergaderingen terug in het leven roepen en daarbij ook commissieleden  
  benoemen, zodat meer mensen politiek betrokken kunnen raken. 

• Het nieuwe college zal vanaf haar aantreden de raad vaker en vollediger informeren. 

• Relaties met de zuidelijke buurgemeenten (Medemblik en Opmeer) aanhalen. Nu  
 vindt er alleen afstemming plaats met de Noordelijke vier gemeenten, te weten  
  Schagen, Den Helder, Texel en Hollands Kroon zelf. 

• Efficiënte inzet en zorgvuldige selectie van externe deskundigheid, bij gebrek aan  
  expertise of bij spoedeisende kwesties. 

• De gemeente Hollands Kroon is open, klantvriendelijk, resultaat- en servicegericht  
  voor de inwoners. 

• Beleid wordt SMART geformuleerd in concrete en duidelijke doelen: specifiek,  
  meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

• Goede evaluatie van zelfsturende teams en structuren binnen Hollands Kroon.  
 Indien mogelijk terug naar een hiërarchisch systeem met een afdelingshoofd als  
  eindverantwoordelijke.

• Vergadermodel, het BOB model (beeld-, oordeel- en besluitvormende vergadering)  
  evalueren en indien mogelijk vervangen door het commissiesysteem.

• Communicatie met de inwoners verbeteren. Door samenwerkingen aan te gaan  
 met lokale nieuwsbladen en online media.

• Meer fysieke service en dienstverlening op locatie, zoals bijvoorbeeld in de  
  Cultuurschuur, verder uitbreiden.

• Een herindeling van de vier Noordkop gemeenten is wat OHK betreft niet aan de  
  orde.

• Duidelijkheid van de gemeente in de richting van de inwoners en ondernemers.  
  Houd ze niet aan het lijntje. Wees eerlijk en realistisch. Dit voorkomt lange en  
  kostbare procedures voor inwoners en ondernemers.

• Er komt een gemeentelijk inkoopbeleid waarmee lokale bedrijven maximale kansen  
  krijgen.

• Wij vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten over noodzakelijke  
  veranderingen, zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en het sociaal domein. 

• Als inwoners een beter idee hebben dan het plan van de gemeente, dan moet de  
  stem van inwoners een eerlijke kans krijgen. Een ‘right to challenge’. 

• In de afgelopen periode is bij enkele dossiers gebleken dat de communicatie met  
  de buurgemeentes niet soepel verliep. OHK is van mening dat, waar nodig, de  
  relaties met de buurgemeenten moeten worden aangehaald. 

• Instellen van een formulierenbrigade (een groep ambtenaren en ervarings-  
  deskundigen (VOA’s) die mensen gratis helpen met het aanvragen van verschillende  
  zaken en de daarbij in te vullen formulieren en adviseren bij het vereenvoudigen  
  van bestaande formulieren. Samen met de formulierenbrigade worden zo regels en  
  formulieren geschrapt of vereenvoudigd.  
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OHK zet zich in voor een financieel gezonde gemeente, waarin de inwoner een goed  
overzicht heeft over de uitgaven van gemeente en haar bestuurders. Onze lijfspreuk op 
het gebied van financiën is vanaf het begin “Stel dat het je eigen geld was, had je het dan 
ook gedaan?‘  
 
Bij elke investering is dit één van de belangrijkste vragen om scherp te zijn op de porte-
monnee van de gemeente. Het maatschappelijk belang van een investering of uitgave 
staat altijd in verhouding tot de kosten ervan. Hiervoor wordt telkens zorgvuldig een afwe-
ging gemaakt.

Omdat de gemeentelijke portemonnee naast de bijdrages vanuit het Rijk door de inwoners 
wordt gevuld, is te allen tijde het uitgangspunt dat belastinggeld efficiënt en doelmatig 
wordt besteed. Hiervoor dient goed gekeken te worden naar de balans tussen de hoogte 
van de belastingen en het voorzieningenniveau.  
 
De kwaliteit van de voorzieningen en openbare ruimte in onze kernen is daarvoor leidend. 
Meer geld uitgeven is geen probleem als dat nodig is om de kwaliteit van de voorzieningen 
op peil te brengen. De gemeentelijke organisatie stuurt nu op sober en doelmatig beheer 
van de openbare ruimte.  
 
Investeren in de kwaliteit van openbare ruimte levert echter ook een hogere waardering 
van de leefomgeving en het onroerend goed op. Investeer daarom meer in kwalitatief  
duurzame en mooie materialen. De openbare ruimte is immers ons visitekaartje. 

  Speerpunten: 

• OHK staat voor een reëel, evenwichtig en duurzaam financieel beleid. Door op een  
  reële manier te begroten, waarbij de balans tussen structurele inkomsten en  
  uitgaven in evenwicht is. Zodat er voor de huishoudens van Hollands Kroon geen  
  buitensporige verhogingen van de gemeentelijke belastingen komen.

• Het voeren van een verantwoord financieel beleid. Uitgangspunt is een reële,  
  sluitende begroting met een gezonde reservepositie.

• Duurzaam financieel beleid betekent ook: het laten meewegen van de effecten en  
  de consequenties die het beleid op de maatschappij heeft.

• OHK gaat voor een goede balans tussen de hoogte van de gemeentelijke  
  belastingen enerzijds en het gewenste voorzieningenniveau anderzijds.

• Investeren in kwaliteit betaalt zich terug in hogere waardering van de leefomgeving  
  en uiteindelijk in de waarde van onroerend goed. De openbare ruimte moet ons  
  visitekaartje zijn.
 
• Wij zijn terughoudend bij verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven.  
  Uitgangspunt is dat we investeren in kwaliteit waar dat loont. Alleen daarvoor  
  mogen de belastingen en tarieven meestijgen. 

• Het dagelijks bestuur van Hollands Kroon dient de gemeenteraad volledig, juist en  
  tijdig te informeren. 

• We investeren duurzaam, we laten de mogelijkheid van hergebruik en de  
  maatschappelijke meerwaarde meewegen bij het doen van investeringen en we  
  zetten de beschikbare middelen effectief in.

• Gemeenschappelijke regelingen zullen wij zorgvuldig beoordelen en kritisch volgen.  
  We moeten ons als gemeente sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de   
 gemeente waar mogelijk. Ook hierbij wordt gestreefd naar een kostenstijging die   
 niet hoger ligt dan de inflatie volgens de CBS-norm.

• OHK wil dat de gemeente verstandig omgaat met gemeenschapsgeld. Investeer  
  waar het loont, bezuinig waar het maatschappelijk verantwoord is.

• Tegenover structurele uitgaven staan structurele inkomsten. Structurele uitgaven   
 mogen niet afhankelijk zijn van incidentele mee- en tegenvallers.

• OHK is voor kostendekkende tarieven. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat de  
  kosten goed in beeld gebracht zijn en dat er voor de minima geen verzwaring van  
  de lasten optreedt.

FINANCIËN
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Het is tijd voor 
verandering in 

Hollands Kroon. 
 
 
 
 

Met elkaar,  
voor elkaar! 


