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1.

Voorwoord

Beste lezer,
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar,
Schermer en Graft-De Rijp, hierna te noemen Groot Alkmaar. Met deze verkiezingen krijgt u
niet alleen de mogelijkheid om een oordeel te vellen over het functioneren van het
gemeentebestuur van de afgelopen vier jaar, maar ook de gelegenheid om aan te geven hoe
de komende vier jaar het gemeentebestuur er volgens u uit zal moeten gaan zien.
Dit recht moet gekoesterd worden en wij willen u dan ook in de eerste plaats oproepen om
vooral te gaan stemmen!
Dit moet en kan anders
DPAlkmaar heeft de ambitie om het roer binnen onze gemeente om te gooien, zeker nu de
landelijke partijen jarenlang hun kans daarvoor hebben gehad en die hebben laten liggen.
DPAlkmaar wil dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt met een bestuur dat luistert
naar de inwoners, dat actief en daadkrachtig is en als een goed bestuurder omgaat met ons
gemeenschapsgeld.
Ons doel is om op onze site een platvorm te creëren om over alle belangrijke zaken
binnen de gemeente een enquête/referendum te houden.
Deze zal voor ons raadgevend zijn want wij willen ernaar streven om zoveel mogelijk
naar de meerderheid te luisteren en dit ook uit te voeren.
Het is ook de bedoeling om mensen die de desbetreffende enquête/referendum
hebben ingevuld bij de voortgang te betrekken. Wij zullen op onze site verslag doen
opdat wat wij doen voor iedereen inzichtelijk is.
Dit is volgens ons zoals democratie bedoeld is!
Wij willen het ziekenhuis binnen onze gemeente behouden, omdat iedere seconde kan tellen;
een mobiel gemeentelijk servicepunt voor de senioren, de dorpskernen en wijken in Groot
Alkmaar; meer politie op straat en minder regeldruk. Verder willen wij weer zwemlessen op de
basisscholen; betaalbare tarieven voor de sportverenigingen, zodat zij kunnen blijven
functioneren én de nodige ondersteuning van het verenigings- en vrijwilligerswerk.
Dat is waar DPAlkmaar voor staat!
Standpunten
Voor een kort overzicht van onze suggesties verwijs ik u graag naar onze voorstellen die u
kunt vinden op pagina 4. Daarna volgt een uitgewerkt en uitgebreider programma, waarin per
thema de visie van DPAlkmaar naar voren wordt gebracht.
Het programma is in nauwe samenwerking met Gemeentebelangen Den Helder samen gesteld.
Tevens werken we landelijk samen met de OPAbeweging (http://www.opabeweging.nl/)
Onze kandidatenlijst zal eind 2017 in een apart document gepresenteerd worden.
Bij de opstelling van de definitieve kandidatenlijst zal rekening gehouden worden met een
vertegenwoordiging uit de verschillende kernen van onze gemeente. Daarnaast zal er tussen
jong en oud, man en vrouw, een goede balans komen met de benodigde kennis en
levenservaring.
Wij hopen dan ook dat wij op 21 maart op u mogen rekenen.
Geef een duidelijk signaal en stem lokaal: DPAlkmaar
Met vriendelijke groet,
Thomas Saverschel
Lijsttrekker DPAlkmaar
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1.

Onze voorstellen

Democratische Partij Alkmaar heeft per onderwerp de volgende voorstellen:
1. Bestuur
 Heldere en transparante besluitvorming
 Een door de burgers gekozen burgemeester
2. Financiën
 Rijksgelden labelen
 Belastingtarieven bevriezen en subsidies herwaarderen
3. Economie
 Gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk binnen onze gemeente
 Openstaan voor nieuwe (recreatieve) activiteiten
4. Ruimtelijke ordening
 Behoud van (goed onderhouden) groen in woonwijken en buitengebied
 Tegengaan van hoogbouw
 Behoud van historische en karakteristieke panden en andere objecten
5. Wonen in wijken en dorpskernen
 Meer sociale woningbouw
6. Veiligheid & Leefbaarheid
 Integratie
 Meer toezichthouders, ook ’s avonds, op straat
 Ziekenhuis behouden binnen onze gemeente
 Cameratoezicht inzetten om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan
7. Verkeer & Vervoer
 Aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer
 Betaald parkeren prijs verlagen, P&R
8. Welzijn & zorg
 Herinvoering schoolzwemmen op basisscholen
 Speciale aandacht voor senioren bij opstellen nieuw beleid
9. Natuur & Milieu
 Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen
 Tegengaan van horizonvervuilende windmolens op het land
 Dierenwelzijn bevorderen en -mishandeling stoppen
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3. Programma
3.1 Bestuur
Democratische Partij Alkmaar stelt voorop dat het gemeentebestuur ten dienste van de
burgers behoort te staan en niet andersom. Het gemeentelijk bestuur bestaat uit
enerzijds het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad anderzijds
waarbij het eerste orgaan het dagelijks bestuur vormt en uitvoering geeft aan het
uitgestippelde beleid en de besluiten van de gemeenteraad. Het sinds 2002 ingevoerde
dualisme zal daarbij serieus worden genomen.
Het College behoort volgens Democratische Partij Alkmaar door de gemeenteraad dan
ook breed te worden gedragen. Wethouders die fouten begaan, zullen daarvoor ter
verantwoording worden geroepen en, indien er sprake is van een vertrouwensbreuk, zo
nodig aftreden. Iedere politieke partij, ook partijen die in de coalitie zitten, horen een
objectieve mening over het functioneren van wethouders te kunnen vormen zonder dat
dit direct gevolgen heeft voor de samenstelling van de coalitie.
Gemeentelijk publiekbelang moet daarbij boven partijbelang gaan.
3.1.1 Heldere en transparante besluitvorming
Rondom de besluitvorming van het totale gemeentebestuur zal naar de burgers toe
helder verantwoording afgelegd worden en niet alleen in tijden van verkiezingen!
Bovendien hoort de besluitvorming controleerbaar gemaakt te worden. Democratische
Partij Alkmaar zal dit in de komende raadsperiode proberen te bewerkstelligen door een
raadsinitiatief in te dienen dat het College zal dwingen om het aantal geheime
documenten terug te dringen.
Besloten gemeenteraadsvergaderingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
Daarnaast dringt Democratische Partij Alkmaar rondom de besluitvorming aan op een
objectieve verslaglegging.
3.1.2 Burgerparticipatie
Wij stellen voor dat burgers bij het besluitvormingsproces van het gemeentelijk bestuur
meer worden betrokken. Weliswaar bestaat momenteel het inspreekrecht voor burgers
tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, maar in de ogen van Democratische Partij
Alkmaar is deze vorm van burgerparticipatie nog niet voldoende. Het dient voor burgers
makkelijker te worden gemaakt om een bepaald onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen. Bovendien denken wij dat burgers in een zo vroeg mogelijk
stadium bij (her)inrichting van gebieden binnen de gemeente betrokken kunnen worden.
Dit speelt mede bij inbreilocaties. De burgers kennen hun eigen leefomgeving immers het
best. Daarnaast stelt Democratische Partij Alkmaar dat het wellicht goed is om burgers te
raadplegen wanneer belangrijke beslissingen genomen zullen worden met verstrekkende
gevolgen voor de gemeente of haar beleid.
3.1.3 Mobiel servicepunt
Om de afstand tussen de gemeentelijke organisatie en de burgers te verkleinen en de
serviceverlening richting de burgers te verbeteren, is een mobiel servicepunt een
vereiste.
Dit servicepunt richt zich primair op de dorpskernen, maar geldt ook voor wijken binnen
Alkmaar. Tevens kunnen daardoor seniorencomplexen worden bezocht. Bij het mobiele
servicepunt kunnen burgers producten ophalen en aanvragen als ook informatie
opvragen over wegwerkzaamheden, bezwaarprocedures en voorlichtingsavonden.
Bestaande servicepunten zouden hierdoor opgeheven kunnen worden hetgeen
kostenbesparend kan zijn.
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3.1.4 Subsidiebeleid
Alle subsidies, die op dit moment door de gemeente worden verstrekt, dienen her
gewaardeerd te worden. Daarnaast pleit Democratische Partij Alkmaar voor de komst
van een subsidieambtenaar.
Een medewerker die het binnenhalen van subsidies voor de gemeentelijke organisatie en
de organisaties binnen onze gemeente als hoofdtaak heeft. Daarnaast zou deze
subsidieambtenaar de hoogte van de subsidies kunnen aanpassen indien een organisatie
reeds andere subsidies vanuit de hogere overheden ontvangt. Dit kan door middel van
een subsidiemonitor. Uiteraard kan er dan ook op worden toegezien dat de bestedingen
met de subsidievoorwaarden in één lijn zijn.
3.1.5 Informatievoorziening
Democratische Partij Alkmaar wil de politiek dichter bij de burgers brengen. Hierbij
denken wij aan zendtijd voor politieke partijen bij de lokale media, waarin elke fractie
periodiek haar standpunten aan de burgers kan toelichten.
3.1.6 Door burgers gekozen burgemeester
Met enige regelmaat staat de benoeming van een burgemeester ter discussie.
Democratische Partij Alkmaar is er dan ook voorstander van om de burgemeester door
de burgers te laten kiezen.
De meest belangrijke argumenten hiervoor zijn de democratische grondslag en een
beoogde sterkere positie van de burgemeester.
3.2 Financiën
Voor Democratische Partij Alkmaar is het belangrijk dat de begrotingen sluitend blijven
en dat de schulden niet verder oplopen. Als de inkomsten dalen zouden de uitgaven
dientengevolge aan deze situatie worden aangepast. Er zou tijdens de
coalitieonderhandelingen een kerntakendiscussie moeten plaatsvinden tussen de
verschillende formerende partijen. Een transparante en begrijpelijke begroting zou
hieraan ten grondslag kunnen dienen.
3.2.1 Efficiënte organisatie
Democratische Partij Alkmaar stelt lagere bestuurlijke kosten voor. Een efficiënte
organisatie betekent in de ogen van Democratische Partij Alkmaar niet dat er
adviesbureaus moeten worden ingehuurd om werkzaamheden of onderzoeken uit te
voeren. Een efficiënte en kennisintensieve ambtelijke organisatie kan ook in
samenwerking met andere gemeenten nader onderzoek verrichten. De gemeenteraad
kan een bijdrage leveren aan kostenbesparing door minder vaak om een extern
onderzoek of advies te vragen. Wel is Democratische Partij Alkmaar voorstander van het
creëren van nieuwe banen binnen de ambtelijke organisatie, speciaal voor mensen die
richting de arbeidsmarkt een afstand hebben. Hierdoor kan het aantal uitkeringen binnen
onze gemeente verlaagd worden en dalen derhalve ook de kosten voor het extern
inhuren van dezelfde diensten.
3.2.2 Lasten
Democratische Partij Alkmaar streeft er naar om de totale lasten niet te verhogen. Door
de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid is het beloven van belastingverlagingen voor
iedere politieke partij natuurlijk aantrekkelijk, maar zeker niet realistisch. Er moet ons
inziens reëel begroot worden en reserves moeten niet onnodig aangesproken worden. De
OZB behoort afgestemd te worden op de huidige financieel-economische situatie binnen
onze gemeente. Dit zal leiden tot lagere aanslagen die de burgers en ondernemers ten
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goede zullen komen. Dit is geen verkiezingsbelofte maar een gevolg van de huidige
financieel-economische situatie in het voordeel van burgers en ondernemers. Dit houdt
tevens in, dat wanneer de situatie op de huizenmarkt weer verbetert en het vastgoed
weer meer waarde krijgt, de OZB zal gaan oplopen. Ook het gemeentelijk vastgoed zou
naar de huidige financieel-economische situatie getaxeerd kunnen worden. Het
kunstmatig hooghouden van de taxaties is een verkeerde voorstelling van zaken, waar
niemand bij gebaat is.
3.3 Economie
3.3.1 Ondernemingsklimaat
Het ondernemingsklimaat binnen onze gemeente zou verder verbeterd kunnen worden.
Het bedrijfsleven kan ondersteund en gefaciliteerd worden door onder meer het
scheppen van gunstige voorwaarden om zich hier te vestigen. Momenteel zijn er
voldoende bedrijventerreinen en zou er meer geïnvesteerd kunnen worden in de
bestaande terreinen en even een pas op de plaats gemaakt kunnen worden in de
ontwikkeling van nieuwe terreinen om leegstand te beperken en verloedering te
voorkomen. Het zou verstandig zijn als er nu geen terreinen worden ontwikkeld zolang
de economie dit niet rechtvaardigt. Een adequaat beleid zal de werkgelegenheid binnen
de gemeentegrenzen ten goede komen. Ondernemersverenigingen en de verschillende
winkeliersverenigingen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Met hen zou dan ook
structureel overlegd en samengewerkt kunnen worden en hun signalen zullen serieus
worden genomen.
Daar waar nodig zou er door de gemeente maatwerk geleverd kunnen worden. Lokale
ondernemers dienen in onze ogen verder actief bij aanbestedingen van de gemeente
betrokken te worden door die eenvoudiger en toegankelijker te maken. Goede logistiek is
van groot belang om ondernemers te trekken. Als de gemeente zich op termijn verder wil
ontwikkelen zou er voor goede verbindingen zorg gedragen kunnen worden.
Democratische Partij Alkmaar is daarom voor verbreding van de N9, om de afwikkeling
van het verkeer vanaf Alkmaar naar de Noord-kop beter te laten verlopen.
Democratische Partij Alkmaar stelt een evenwichtige woon-werkbalans voor die goed is
voor onze burgers én ondernemers.
3.3.2 Gemeentelijke uitgaven
Democratische Partij Alkmaar is van mening dat er zo veel mogelijk gemeentelijke
uitgaven binnen onze gemeente gedaan dienen te worden. Regelgeving rond
aanbestedingsbeleid kan daarom, waar mogelijk, in het voordeel van de lokale
ondernemers worden uitgelegd en dezen dienen dan ook actief benaderd te worden in
geval de gemeente voornemens is een aanbesteding uit te schrijven. Door decentralisatie
van taken vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten zou de gemeentelijke organisatie
heringericht kunnen worden voor het verrichten en uitvoeren van deze nieuwe taken.
Dit zou de komende raadsperiode geëvalueerd kunnen worden en dat kan ook leiden tot
een verschuiving van formatie binnen de gemeentelijke organisatie. Het is van belang dat
de juiste mensen op de juiste plaatsen zitten dan wel… daar komen.
3.3.3 Toerisme en recreatie
Democratische Partij Alkmaar is voorvechter van een actief beleid ten aanzien van het
promoten van toerisme en recreatie binnen de gemeente. De huidige promotie van onze
gemeente/regio kan kritisch worden geëvalueerd, aangezien dit volgens onze partij niet
heeft geleid tot het gewenste resultaat. De voorzieningen in de centra dienen aan de
moderne eisen van de toerist te voldoen. Wanneer de omgeving heringericht en
verbeterd wordt zal de gemeente ook meer recreanten van buiten de gemeente
aantrekken. Dit zorgt weer voor een stimulans van de plaatselijke economie.
De gemeente Alkmaar heeft recreanten en toeristen een hoop te bieden!
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3.4 Ruimtelijke ordening
Democratische Partij Alkmaar staat voor behoud van de overgebleven monumentale,
toonaangevende panden en beschermde dorpsgezichten in de verschillende kernen van
de gemeente. Hiervoor behoren er heldere regels te zijn opdat burgers weten wat men
kan en mag verwachten wanneer zij een pand met historische waarde betrekken of een
pand dat is gekwalificeerd als beschermd dorpsgezicht.
3.4.1 Bestemmingsplannen
Democratische Partij Alkmaar stelt zich voor dat burgers, zeker bij inbreilocaties, in een
zo vroeg mogelijk stadium bij ontwerpbestemmingsplannen betrokken zullen worden.
Ontwerpbestemmingsplannen kunnen zorgvuldig en helder worden geformuleerd en
volledig zijn.
De kwaliteit van het bestemmingsplan dient voorop te staan en de inbreng van burgers
zou, zoveel als mogelijk, gerealiseerd kunnen worden. De gemeente zou vooral kunnen
kijken naar wat mogelijk is en niet bij voorbaat zaken uitsluiten. Dit voorkomt een hoop
onvrede bij de burgers en geeft duidelijkheid waardoor de kans op kostbare procedures
bij de Raad van State achterwege kunnen blijven. Tevens komt dit de rechtszekerheid
ten goede en de gemeente wordt een betrouwbare partner. Verder minimaliseert dit de
ruimte voor ongewenste ontwikkelingen binnen een plangebied. Daarbij vindt
Democratische Partij Alkmaar dat de procedure voor het verlenen van vergunningen, op
basis van bestemmingsplannen in Alkmaar, eenvoudig en zo snel mogelijk gerealiseerd
worden om ondernemers en burgers niet onnodig voor de voeten te lopen.
3.4.2 Huisvesting
Democratische Partij Alkmaar ziet het belang om alle doelgroepen voldoende en
kwalitatief goede huisvesting binnen de gemeente te kunnen bieden. Het moet ook voor
onze eigen jongeren aantrekkelijk worden gemaakt om binnen de gemeente te blijven
wonen en werken. Wij hebben de jeugd hard nodig. De gemeente zou, wanneer
bijvoorbeeld kantoorpanden leeg staan, in contact kunnen treden met de eigenaren en
zou bouw- en aannemingsbedrijven kunnen stimuleren om deze panden aan te passen
en te verhuren aan starters/studenten. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten
moet er extra aandacht zijn voor de woningbehoefte op dat moment. Vanwege de
toenemende vergrijzing van maatschappij zullen er ook meer seniorenwoningen moeten
komen, waaraan weer andere eisen worden gesteld. Eén van deze eisen is, dat de
seniorenwoningen rolstoel- en rollator-proof zijn en strategisch liggen ten opzichte van
de noodzakelijke voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra en het openbaar
vervoer. Voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, zou het goed zijn dat er
appartementen met noodzakelijke centrale voorzieningen in alle kernen beschikbaar zijn.
3.4.3 Ontwikkelingen
Democratische Partij Alkmaar denkt dat de woningmarkt het in Alkmaar moeilijk heeft.
Wij staan dan ook niet negatief tegenover kleinere ontwikkelingen, zoals
inbreidingsplannen, mits deze plannen gerealiseerd kunnen worden in overeenstemming
met de bestaande bebouwing en in goed overleg met de omwonenden.
De inbreiding mag echter niet ten koste gaan van de aanwezige groenvoorzieningen.
Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd
en verbouwd worden tot woningen voor jongeren. In dit verband zou de starterslening
een mooie regeling zijn waar jongeren gebruik van kunnen maken.
Ook de realisatie van extra zogenaamde kangoeroewoningen verdient de aandacht,
omdat het families van hulpbehoevende ouderen de mogelijkheid biedt hun zorgtaken zo
goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Overleg met projectontwikkelaars, bouw- en
aannemingsbedrijven is noodzakelijk.
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In de directe nabijheid van de winkelcentra zou de komst van (meer) openbare damesen heren toiletten een pluspunt zijn. Straatmuzikanten kunnen de sfeer in een
winkelcentrum verhogen maar moeten wel in het bezit zijn van een vergunning.
De gemeente moet hier op toezien om uitwassen te voorkomen.
3.5 Wonen & Wijken
Democratische Partij Alkmaar is een voorstander van een evenwichtige ontwikkeling van
het woningenbestand. Gezien het groene karakter van de gemeente, zijn wij geen
voorstander van hoogbouw in het centrum en het oude stadsdeel. Wij stellen ons voor
dat er voor alle doelgroepen in de gemeente betaalbare woningen komen, zoveel
mogelijk is samenspraak met project geselecteerde doelgroepen. Het behoud van de
startersleningen voor jongeren is hierbij uiteraard een vereiste.
Wij vinden het belangrijk dat het bloeiende verenigingsleven in onze kernen intact blijft.
Daarvoor lijkt het ons een goede zaak om zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en
kernen behouden waarvoor voor multifunctionele accommodaties, buurthuizen en andere
bestaande locaties een belangrijke rol is weggelegd. Hier kunnen spreekuren worden
gehouden, verenigingen onderdak vinden en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Wij zijn
voorstander van wijkgericht werken binnen onze gemeente omdat dit goed bij de huidige
participatiemaatschappij aansluit en daarom de basis is en voor een stabiele
samenleving. Met zoveel mogelijk burgers samenwerken aan een sociale, schone en
veilige wijk. Daar is Democratische Partij Alkmaar een groot voorstander van!
3.6 Veiligheid & Leefbaarheid
3.6.1 Integratie
Democratische Partij Alkmaar is er zich bewust van dat wij in Alkmaar volop bezig zijn
met integratie. Alkmaar is een vrije stad met inwoners die een vrije mentaliteit delen.
Ook als je uit een andere cultuur komt.
Ondanks de wens op een multiculturele samenleving blijkt dat verschillende culturen zich
aan hun eigen cultuur en tradities blijven vastklampen, ook als deze strijdig zijn met
onze democratische waarden en normen, dan is integratie helaas ver te zoeken.
Wij zijn gewoon om in een vrij land te leven. Het bewaren van de eigen culturele erfenis,
gebruiken of religie, kan voor migranten alleen als het gepaard gaat met het aanpassen
van hun tradities die in onze rechtsstaat passen. Er is dan geen plaats voor rassenwaan,
vrouwenonderdrukking, religieus fanatisme, eerwraak en homohaat.
Deze denkbeelden zijn principieel ontoelaatbaar in een vrij land. Alleen op basis van
gedeelde beginselen en maatschappelijke normen en waarden en een gedeeld
stadsgevoel is diversiteit een goede zaak.
3.6.2 Leefbaarheid
Veiligheid en Leefbaarheid worden terecht in één adem genoemd. De leefbaarheid binnen
onze gemeente zou naar ons idee verder vergroot kunnen worden door het aanstellen
van meer toezichthouders. Zij kunnen vooral de kleine overtredingen, die vaak de nodige
overlast en ergernis geven, terugdringen. Denk hierbij vooral aan het terugdringen van
parkeeroverlast in woongebieden en rond basisscholen, overlast door hondenpoep en
zwerfafval. Voor Democratische Partij Alkmaar zou het advies zijn om de boetes voor dit
soort overtredingen te verhogen, om zodoende de kosten van deze extra inzet te kunnen
bekostigen.
Er zou voorkomen kunnen worden dat hangjongeren de schoolpleinen vervuilen opdat
leerlingen veilig op hun eigen schoolplein kunnen spelen. Wijkgericht werken, dus samen
met alerte en betrokken buurtbewoners, kan hier al het verschil maken. Tevens zouden
leefbaarheid en verkeersveiligheid verder vergroot kunnen worden door vrachtverkeer,
zoveel als mogelijk, te weren uit woongebieden.
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3.6.3 Evenementenbeleid
Organisatoren van grote evenementen adviseren wij zelf voor de beveiliging te zorgen.
Hierdoor behoeft er geen beroep te worden gedaan op de politie zodat de politie de
handen voor haar beoogde taken vrij kan houden. Wel zouden de organisatoren hun
veiligheidsmaatregelen met politie en brandweer kunnen afstemmen. Pas als deze
partijen de plannen goedkeuren kan de gemeente de nodige vergunningen afgegeven.
Mocht het zijn dat politie-inzet tijdens een evenement toch nodig blijkt te zijn dan lijkt
het Democratische Partij Alkmaar dat de organisator de kosten van de gevraagde inzet
zal vergoeden.
3.6.4 Crisisbeheersing
De gemeente heeft tot taak crisissen te voorkomen. Een adequate uitvoering en
handhaving van de bestaande regelgeving zou voor Democratische Partij Alkmaar een
voorwaarde kunnen zijn. Handhaving van bestaande regels, een goed crisisplan en een
preventief beleid ten aanzien van mogelijke gevaren, behoren prioriteit te hebben.
In het kader van rampenbestrijding kan de gemeente voor actuele rampenplannen
zorgdragen en zouden er ook geregeld rampenoefeningen georganiseerd kunnen worden.
Samenwerking met verschillende organisaties zal hier zeker meerwaarde hebben.
De mogelijkheden om voor grootschalige calamiteiten, zoals aanslagen, terreurdreiging
of andere buitengewone omstandigheden, reservepolitie in te zetten zou onderzocht
kunnen worden.
3.6.5 Preventie
Voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheidsgevoelens is een
belangrijk onderwerp voor Democratische Partij Alkmaar. Omdat de aanwezigheid van
“blauw” op straat door de bezuinigingen steeds meer onder druk komt te staan zou er
daadwerkelijk over alternatieve maatregelen nagedacht kunnen worden zoals extra inzet
van Boa’s/toezichthouders, buurtwachten en cameratoezicht. Ook bij het ontwerpen van
civiele bouwwerken zou met de veiligheid al rekening gehouden kunnen worden.
Soms kan het veiligheidsgevoel echter ook met kleine aanpassingen al worden vergroot.
Goed geplaatste openbare verlichting is hiervan een mooi voorbeeld. Ook het snoeien
van overtollig groen kan op strategische plekken bijdragen aan een veilige gemeente.
Het zou niet verstandig zijn bij voorbaat op deze posten te bezuinigen, want dan is
goedkoop uiteindelijk duurkoop.
3.6.6 Cameratoezicht
Cameratoezicht is ondersteunend en effectief om de veiligheid te vergroten.
Democratische Partij Alkmaar vindt het belangrijk dat er een leidraad komt opdat er, als
de veiligheid dat gebiedt, direct en adequaat actie kan worden ondernomen.
Inmiddels wordt in bijna 25% van de Nederlandse gemeenten cameratoezicht gebruikt
bij het handhaven van de openbare orde, waarbij de camera’s vooral worden geplaatst
daar waar de situatie dat vereist. De kosten van geweldsmisdrijven zijn, nog los gezien
van de emotionele gevolgen voor de betrokkenen, veel hoger dan de preventieve
investeringen die recht doen aan de roep om veiligheid van de burgers in onze
gemeente! Cameratoezicht is een effectief middel dat niet geschuwd moet worden.
3.7 Verkeer & Vervoer
Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid en de
economische ontwikkeling van onze gemeente. Een goede bereikbaarheid is een zeer
belangrijke factor voor bedrijven die van plan zijn zich mogelijk binnen onze
gemeentegrenzen te gaan vestigen. Ook moet er continue bij Provincie en Rijk gelobbyd
worden om gelden beschikbaar te krijgen voor betere bereikbaarheid van onze regio.
De infrastructuur in en rond onze gemeente zou op een aantal punten verbeterd kunnen
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worden. Als het gaat om de veiligheid in het verkeer, dan verdienen kwetsbare groepen
bijzondere aandacht.
3.7.1 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is binnen onze gemeente nog voor verbetering vatbaar. Samen met de
aanbieders van het openbaar vervoer worden de buslijnen zo optimaal mogelijk
uitgestippeld. Daarbij staat voorop dat de gemeentelijke voorzieningen beter bereikbaar
worden, ook voor onze minder mobiele burgers. Naar ons idee is het opheffen van
zogenaamde niet rendabele buslijnen geen goed plan. Er zou in zo’n geval vooral naar
een adequate oplossing gekeken kunnen worden.
Wanneer Alkmaar het onder meer voor haar jongeren aantrekkelijker wil maken om
binnen de gemeente woonachtig te blijven, is het tevens van belang zoveel mogelijk
's avonds en in de weekenden voor goede bus- en trein verbindingen te zorgen.
3.7.2 Parkeermogelijkheden
Binnen de woonwijken en in de centra van de verschillende kernen is het van groot
belang dat er voor de burgers voldoende parkeermogelijkheden zijn. Hier zou bij de
ontwikkeling van nieuwe projecten en herinrichting van bestaande wijken voldoende
aandacht aan gegeven kunnen worden. Tevens is het van belang dat bij de NS-stations
in onze gemeente, ter stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer, voor de
fietsers en langparkeerders voldoende parkeerruimte gerealiseerd zou kunnen worden.
Uiteraard is het verstandig dat (nieuw) parkeerbeleid met ondernemers en omwonenden
van betreffende wijken en kernen continue geëvalueerd zal worden. In de nabijheid van
openbare voorzieningen zouden tot het bevorderen van het fietsverkeer daarnaast
sowieso voldoende (bewaakte) fietsenstallingen aanwezig kunnen zijn.
3.7.3 Fietsen
Teneinde het gebruik van de fiets te bevorderen is het goed als onze gemeente de
fietspaden goed onderhoudt. Fietspaden behoren veilig en comfortabel te zijn.
Democratische Partij Alkmaar streeft naar voldoende fietspaden in de wijken die bij
voorkeur door middel van een groenstrook van de andere wegen zijn afgescheiden.
Hierdoor wordt het fietsen in onze gemeente veiliger.
3.7.4 ‘30-km’ gebieden
Toegangswegen zouden zodanig ingeregeld kunnen worden dat deze ook als zodanig
kunnen functioneren. Daarnaast zijn er binnen een woonkern wegen die automobilisten
kunnen gebruiken om zich te verplaatsen. Op deze over het algemeen wat smallere
wegen met aan weerszijden parkeerplekken is 30 km een veilige snelheid waarbij
doorgaans tijdig op onverwachte situaties kan worden gereageerd. Juist op woonerven
kunnen spelende kinderen hierdoor beschermd worden. Om verplaatsingen met de auto
op woonerven te minimaliseren heeft het de voorkeur om direct aan de rand van
woonerven parkeerplaatsen te realiseren.
Handhaving van de binnen onze gemeente vastgestelde snelheden zou, wat
Democratische Partij Alkmaar betreft, prioriteit kunnen hebben.
3.7.5 Haalbaarheidsonderzoek 2-richtingsverkeer Bierkade als fietsstraat
Op verzoek van de bewoners is destijds de uitvoering van het eenrichtingsverkeer op de
Bierkade versneld uitgevoerd. Democratische Partij Alkmaar is echter niet doof voor
allerlei geluiden en wensen uit de samenleving. Voorop staat dat de Bierkade voor de
bewoners een veilige route is met een goede luchtkwaliteit. Wij zijn bereid om nogmaals
te laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om weer in twee
richtingen te rijden. Bij voorkeur op de manier waarop dat nu bij de Frieseweg in de
vorm van een fietsstraat is geregeld. Op dat moment blijft de fiets centraal en de
snelheid voor de auto 30 km maar de auto kan dan wel weer twee richtingen op.
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Vrachtverkeer zou verboden kunnen blijven en daarom stellen wij het op prijs als dat met
camera’s gecontroleerd wordt.
3.7.6 Verkeersveiligheid
Veiligheid staat voorop bij een infrastructuur waarin verschillende verkeersdeelnemers
elkaar ontmoeten. Verkeersmaatregelen zouden vooraf goed uitgedacht kunnen worden.
Naar oplossingen om rotondes beter en voor fietsers ook veiliger te laten doorstromen
kan worden gezocht. In het kader van die verkeersveiligheid is Democratische Partij
Alkmaar er voorstander van om regelmatig verkeerscontroles te laten uitvoeren. Door
verkeerscontroles vaker te laten uitvoeren, worden overtreders ontmoedigd. Hierbij
wordt ook gedacht aan alcohol-, drugs- en snelheid controles. Het zou goed zijn om op
de basisscholen voorlichting te geven over de verkeersveiligheid in onze gemeente. Ook
praktijklessen in het verkeer zijn een goed middel om de kinderen bewust te maken van
de risico’s. Het is belangrijk om met leerlingen veilige fietsroutes te beschrijven en te
bespreken zodat zij kunnen meedenken over de meest veilige route van huis naar school
en omgekeerd.
3.7.7 Minima en ‘65 plus’ goedkoper met de bus
Democratische Partij Alkmaar zou voor senioren en minima een onderzoek naar de
haalbaarheid van gratis openbaar vervoer binnen Groot Alkmaar willen laten instellen.
Daarnaast zou er wat Democratische Partij Alkmaar betreft soepeler omgegaan kunnen
worden met regels omtrent taxivervoer voor senioren en mindervaliden.
Door bijvoorbeeld binnen de gemeente Groot Alkmaar voor openbaar vervoer een zo laag
mogelijk tarief te rekenen zou voor 65 jarigen en de minima de mobiliteit vergroot
kunnen worden. Ouderen en mensen met een handicap moeten kunnen rekenen op goed
vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Democratische Partij
Alkmaar zou de mogelijkheid willen laten onderzoeken of de wachttijden korter en de
service meer klantgericht kan zijn. Men zou normaal moeten kunnen reizen.
3.8 Welzijn & Zorg
Democratische Partij Alkmaar stelt voor dat er collectieven worden gevormd om de
zorgkosten voor de burgers te reduceren. In principe kunnen dan alle burgers voor deze
korting in aanmerking komen. Voor minima en senioren is deze collectiviteit vaak extra
aantrekkelijk.
3.8.1 Sociale cohesie
De gemeente behoort een veilige plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar
iedereen kan zijn wie hij of zij is, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, politieke- of seksuele
voorkeur. De gemeente zal zich op dit gebied van haar voorbeeldfunctie bewust zijn en
behoort acties op dit terrein te ondersteunen en zich als een goed bestuurder op te
stellen. Binnen de gemeente wordt geen geweld of discriminatie getolereerd.
Bij ontwikkeling van beleid hieromtrent zou het goed zijn als de verschillende (lokale)
belangenorganisaties hierbij betrokken worden. Democratische Partij Alkmaar vindt dat
voorlichting op de scholen, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, met
betrekking tot de sociale cohesie nog kan verbeteren. Ook jongerenwerkers zouden bij
voorlichting en ondersteuning van initiatieven op dit gebied (meer) betrokken kunnen
worden. Voorlichting over alcohol en drugs sluit hier naadloos op aan. Daarnaast zou het
goed zijn als er aan de toenemende vergrijzing en de gevolgen daarvan extra aandacht
besteed wordt.
3.8.2 Onderwijs & Sport
Voor een gemeente als Alkmaar is onderwijs van groot belang. Democratische Partij
Alkmaar vindt dat de gemeente met de verschillende scholen binnen de
gemeentegrenzen actief en structureel in gesprek moet treden om hen waar nodig te
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ondersteunen. Het betrekken van de jeugd bij de maatschappij is van een niet te
onderschatten belang. Daarbij spelen zowel de lokale overheid als het bedrijfsleven een
grote rol. De aansluiting tussen onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zou
door het bevorderen van onderlinge contacten verbeterd kunnen worden. Het aanbieden
van stage- en leerplaatsen zal dan leiden tot een nauwere band tussen scholen en
werkgevers. Democratische Partij Alkmaar ziet het belang in van meer middelbaar- en
hoger onderwijs binnen onze gemeente.
Om laaggeletterdheid tegen te gaan is Democratische Partij Alkmaar voor het behoud
van bibliotheken, ook in de kernen van Groot Alkmaar.
Sport is een van de basisbehoeften om een gezond leven te kunnen leiden. Het bevordert
een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekte
en draagt bovendien bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding
van vrije tijd. Ondanks dat de gemeente gedwongen wordt om in het subsidiebeleid te
snijden, is het wel een taak van de gemeente om met sportverenigingen structureel in
gesprek te blijven en actief mee te denken bij het vinden van werkbare oplossingen,
zoals onder meer het aantrekken van externe financiers of onderlinge samenwerking.
Schoolzwemmen wordt zo spoedig mogelijk heringevoerd.
3.8.3 Kunst & Cultuur
De culturele uitstraling van een gemeente bepaalt voor burgers, het bedrijfsleven en
toeristen voor een groot deel de aantrekkelijkheid daarvan. Ondanks de sobere tijden
zou volgens Democratische Partij Alkmaar alles op alles gezet kunnen worden om een
verdere afbraak van cultuur tegen te gaan. Het behoud van de Nederlandse cultuur zou
door de gemeente actief ondersteund kunnen worden door onder meer Nederlandse
feestdagen uitbundig(er) te vieren. De lokale organisaties kunnen hierin het initiatief
nemen waarbij de gemeente zoveel als mogelijk zou kunnen faciliteren.
3.8.4 Bijstand
Hulp en bijstand voor minder weerbare burgers zou voldoende ingezet kunnen worden.
Misbruik van voorzieningen zal streng worden bestraft opdat er voldoende steun voor
burgers mogelijk blijft die het écht nodig hebben. Hulp binnen de wettelijke kaders van
begeleiding of financiële steun en -mogelijkheden van de gemeente kan uit advies
bestaan. Democratische Partij Alkmaar vindt dat burgers die niet aan een reguliere baan
kunnen komen zich zouden kunnen inzetten voor de lokale samenleving. Dit kan
bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Zelfredzaamheid staat
hierbij voorop. Alleen voor wie dit nodig heeft zal er een afdoende vangnet zijn.
3.8.5 Seniorenbeleid
Democratische Partij Alkmaar is van mening dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving behoren te wonen. Dat kan alleen als daarvoor passende maatregelen worden
genomen. Bestaande huurwoningen zouden levensloopbestendig gemaakt kunnen
worden opdat alle nieuwe huurwoningen in ieder geval aan deze eis voldoen. Het is
verstandig dat alle voorzieningen in kernen blijven en voor senioren goed bereikbaar en
toegankelijk zijn. Democratische Partij Alkmaar zou willen pleiten voor de komst van een
wethouder Seniorenbeleid.
3.8.6 Jongerenbeleid
Democratische Partij Alkmaar vindt het van groot belang dat jongeren een goede jeugd
hebben en evenwichtig opgroeien. Bij een goede (sociale) ontwikkeling, waar in de eerste
plaats de ouders verantwoordelijk voor zijn, nemen sport en spel een belangrijke plaats
in evenals goed onderwijs met uitzicht op een baan. Passende huisvesting zal onze
jongeren in de gelegenheid stellen om op eigen benen te kunnen gaan staan en daardoor
desgewenst binnen onze gemeente kunnen blijven wonen. Dat geeft de gemeente ook de
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gewichtige opdracht om de juiste voorwaarden te scheppen die nodig zijn om dit, waar
mogelijk, te faciliteren. Belangrijk onderdeel hiervan is het terugdringen van de stijgende
jeugdwerkloosheid en hiervoor is de samenwerking met de ondernemers onontbeerlijk.
Democratische Partij Alkmaar ziet dit als een doorlopend dynamisch project waarin de
ontwikkelingen elkaar snel zullen opvolgen. Daarnaast zou het goed zijn als de gemeente
het maximale zal doen om meer lage lonenbanen te realiseren. Democratische Partij
Alkmaar zou willen pleiten voor het opzetten van een Kinderraadsdag om uit eerste hand
die wetenswaardigheden te kunnen vernemen waar kinderen belang aan hechten.
Op deze wijze kan de gemeente serieus met zo veel mogelijk jonge burgers in gesprek
gaan en zo nodig actie ondernemen. Zou een kinderburgemeester ook iets voor Alkmaar
zijn?
3.8.7 Mantelzorgurgentie
Binnen onze gemeente zouden mantelzorgers wellicht voor een urgentieverklaring in
aanmerking kunnen komen. Door een terugtrekkende overheid zijn senioren en
mindervaliden gedwongen een beroep te doen op mantelzorgers. Om er voor te zorgen
dat reistijd niet langer een excuus is lijkt het Democratische Partij Alkmaar een goed plan
dat wij mantelzorgers toestaan om met voorrang voor een (kangoeroe)woning of een
woning in de buurt van de persoon die zij verzorgen in aanmerking te laten komen.
3.9 Natuur & Milieu
Alkmaar zou zich als een gezonde groene gemeente meer kunnen profileren. Om dit te
kunnen zou de gemeente op dit gebied bij uitstek over helder beleid dienen te
beschikken. Het groene karakter is het handelsmerk van onze gemeente en voor veel
burgers een belangrijke overweging om zich in onze gemeente te vestigen. Ook biedt ons
buitengebied kansen voor recreatieve ondernemers. Het is dus van belang dat we dit
koesteren en verdedigen zodat onze gemeente zich binnen de regio onderscheidt.
3.9.1 Duurzaamheid
Democratische Partij Alkmaar is een voorstander van duurzaamheid maar niet ten koste
van alles. Zo zou Democratische Partij Alkmaar voorstander van zonne-energie en
stadsverwarming willen zijn maar gezien de planologie zijn wij binnen onze
gemeentegrenzen geen voorstander van windturbines. Deze kunnen vogels doden, voor
de omwonenden geluids- en schaduwhinder geven, het microklimaat verstoren en het
landschap ontsieren. Met de toenemende masthoogtes zijn windturbines te sterk in het
landschap aanwezig. De gemeente zou als grote energieverbruiker meer gebruik kunnen
gaan maken van zelf verkregen zonne-energie. Democratische Partij Alkmaar zou
voorstander zijn van zonne-weides op gronden die op dit moment geen of weinig nut
hebben.
Op het gebied van het scheiden van afval is ook nog veel te winnen. Naast de huidige
methodes zou wellicht onderzocht kunnen worden of het na-scheiden van afval
geïntroduceerd kan worden. Betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen.
Particulier groenonderhoud kan worden gepromoot om de kosten voor de gemeente
terug te laten dringen, maar is ook een goede manier om de burgerparticipatie te
stimuleren. In dit kader wil Democratische Partij Alkmaar dat rotondes door
ondernemers, verenigingen én particulieren kunnen worden geadopteerd en
onderhouden, die zich op deze wijze kunnen profileren. Het is van belang dat de
gemeente zich open stelt voor andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en
deze op hun kwaliteit, waarde en gepastheid zal beoordelen.
3.9.2 Dierenwelzijn
De gemeente is binnen haar grondgebied verantwoordelijk voor de bescherming van
(zwerf)dieren. Democratische Partij Alkmaar is er dan ook voorstander van het
dierenwelzijnsbeleid uit te breiden en extra financiële middelen beschikbaar te stellen
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voor het opvangen en verzorgen van (zwerf)dieren. Dierenmishandeling zou actief door
Boa’s van de gemeente opgespoord kunnen worden door meldingen serieus op te pakken
en te onderzoeken. Daarnaast kunnen particuliere initiatieven op dit gebied worden
aangemoedigd. Het is niet wenselijk om het kappen van bomen of het uitbaggeren van
sloten in het voorjaar en in het broedseizoen plaats te laten vinden. Bij het beheer van
het openbaar groen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de flora en fauna.
Democratische Partij Alkmaar vindt het wenselijk dat er voor onze jongste burgers op
speelse wijze nadruk wordt gelegd op natuureducatie hetgeen natuurlijk en vooral ook
leuk mag zijn door dieren op een natuurlijke en ongestoorde manier te verzorgen.
4. Colofon
In samenwerking met ‘Gemeentebelangen Den Helder’
Ondersteund door ‘Ouderen Politiek Actief’ (OPA)
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