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Op de website vindt u van de aangestipte onderwerpen in dit visiedocument soms een verdieping. Mocht u zelf nog 
een aanvulling of verdieping willen aanbregen stuur deze dan aan: alettaisbrucker.pvda@ziggo.nl onder vermelding: 
aanvulling.
Het visiedocument en is een dynamisch stuk dat geschreven is op basis van het nu, anticiperend op de toekomst. 
Door veranderingen in het financiële landschap of een gebeurtenis met een ernstige maatschappelijke gevolgen zal het 
visiedocument worden aangepast. Uiteraard zal het in dat geval eerst worden voorgelegd aan de afdelingsvergadering.



Visiedocument PvdA Hollands Kroon 2014-2018
Partij van de oplossingen!

Wij zijn trots op de zaken waar we in de afgelopen jaren voor hebben gestreden en die we hebben 
weten te realiseren; dat zijn stuk voor stuk positieve dingen, zoals:

• Samenwerking in het sociale domein
  Jan Steven van Dijk, onze wethouder voor het sociale domein, is er in geslaagd om samen 

met zijn medewerkers een masterplan te maken - wat nu de landelijke norm gaat worden.    
De jeugdwet, de WMO en de Participatiewet gaan over naar lokaal maatwerk. Een platte 
organisatie, met kernteams die snel, slim en flexibel kun worden ingezet. Een begin van 
betere burgerparticipatie.

• Nieuwe schoolgebouwen voor onze basisschoolleerlingen.
• Vervoer op maat voor belbus~leden.
• Supermarkt in ‘t Veld.
• Dorpsraden gestart.
• Een financieel gezonde gemeente
•  Door een motie worden beeldbepalende bomen  gespaard
•  PvdA motie over armoedebeleid is aangenomen; helpt mensen aan de onderkant van 

onze samenleving.

Samen komen we verder
De PvdA is een partij die zich inzet voor alle inwoners ongeacht geslacht, geaardheid, geloof en 
leeftijd. Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, 
dat mensen in een veilige omgeving kunnen leven. In een gemeente waarin we samenleven en sa-
menwerken, een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk bestaan de norm zijn, waar mensen 
tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

In dit visiedocument lichten we onze ideeën toe aan de hand van de beginselen van onze partij.
Dit document is geen handboek met oplossingen, maar laat zien welke hoofdlijnen en richtingen 
we in bepaalde gevallen kiezen. We handelen in de geest van de beginselen van onze partij en dat 
is het kader waar de bestuurders van de PvdA zich op baseren bij belangrijke beslissingen in de 
gemeente Hollands Kroon.

Discriminatie en ongelijke behandeling worden niet 
getolereerd

De PvdA vindt het belangrijk dat burgers elkaar durven aan te spreken

Ambulance en  brandweer halen vaak niet de landelijke aanrijtijd in het grote gebied van Hollands 
Kroon. Wij moeten ons hierbij neerleggen, het is de prijs voor wonen in een landelijk gebied. 
De brandweer in Hollands Kroon is vrijwel volledig bemand door vrijwilligers. Wij zijn trots op al 
deze vrijwilligers die zich willen inzetten voor de veiligheid van onze inwoners. De PvdA zet in op 
preventie. Bewonersavonden om voorlichting te geven over de mogelijkheden om zelf aan de slag 
te gaan op het gebied van preventie van inbraken, woningbrand, AED en dergelijke zien wij als een 
belangrijk middel om inwoners te activeren in hun eigen leefomgeving. 



De PvdA Hollands Kroon staat voor de inwoner en hecht belang aan handhaving

De PvdA zorgt voor een actief preventiebeleid op het gebied van veiligheid. Nederland is van 
oudsher een vrij en tolerant land. In Nederland moet iedereen vrij zijn, zich veilig voelen. 
Ongeacht plaats, tijd, functie, seksuele geaardheid, levensovertuiging of leeftijd. Dit geldt dus 
ook voor Hollands Kroon. 
Er worden duidelijke grenzen en normen gesteld, degenen die deze aantasten worden aangespro-
ken. Als grenzen worden overschreden treedt de gemeente tijdig, krachtdadig en effectief op. Dit 
doet de gemeente niet alleen voor het slachtoffer, maar ook als duidelijk signaal aan de dader, de 
samenleving  en de handhavers. Crimineel en asociaal gedrag wordt niet getolereerd. 
We moeten daarbij niet vergeten dat de veiligheid in Hollands Kroon de laatste jaren is verbeterd 
door daadkrachtig op te treden. Maar ook het gevoel van onveiligheid moeten we aandacht 
blijven geven.

De PvdA vindt ook ouderen zeer waardevolle burgers

De PvdA Hollands Kroon heeft een aantal actieve senioren op de kandidatenlijst voor de raadsver-
kiezingen van 2014. De beeldvorming van ouderen klopt niet altijd. Soms wordt de indruk gewekt 
dat senioren allemaal rijk zijn, terwijl er ook veel zijn die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen 
knopen. In de groep senioren zitten relatief veel kwetsbare mensen die daardoor sneller een onvei-
lig gevoel krijgen. Daarbij denken we aan de nieuwe betaalwijzen en de  de constante informatie-
stroom van aanbieders in de energie en de zorg. De ‘mondige burger’ is niet altijd zo mondig. De 
digitale wereld kan bedreigend en discriminerend zijn. Daarom is goed als er mensen in de raad 
zitten die van de hoed en de rand weten en ervaren of deskundig zijn op bepaalde terreinen.

Duurzaam werkt
De agrarische sector maakt een groot deel uit van de economie in onze gemeente. Door de goede 
infrastructuur en de vele zonuren zijn wij bijzonder aantrekkelijk voor agrariërs. De ontwikkeling van 
Agriport en het succes hiervan zijn het bewijs. Veehouders die duurzaam, goed voor dier en milieu 
willen produceren moeten gestimuleerd worden. We zullen in gesprek gaan met de agrarische sec-
tor omdat deze zonder wegenbelasting te betalen een onevenedig grote druk (letterlijk en figuurlijk) 
leggen op onze wegen en bruggen. 
Vaak denkt men dat de PvdA niet de partner van de agrarische sector is. Maar het was de 
PvdA~er Sicco Mansholt die de basis van de modernisering van de Europese landbouw gestalte 
heeft gegeven. Vanuit deze achtergrond roepen wij de agrarische sector op om met de PvdA in 
gesprek te blijven want wij brachten en brengen in samenspraak innovatie en welvaart in uw sector.

De PvdA wil naar duurzame productie zodat er ook straks nog een agrarische sector is

Als gemeente leggen wij de lat hoog: we streven er naar om z.s.m. 100% CO2 neutraal zijn. Om 
dat te bereiken is er een lokaal en regionaal milieubeleid nodig. Wij vinden dat de gemeente het 
goede voorbeeld hoort te geven en nog zorgvuldiger om moet gaan met bijvoorbeeld het gebruik 
van papier door de digitalisering verder door te voeren. Bedrijven en bewoners worden gestimu-
leerd om hun steentje bij te dragen. 
De PvdA wil dan ook dat Nederland streeft naar een 100% duurzame economie.



Iedere inwoner telt!
De PvdA staat een gedegen, eerlijk en betrouwbaar bestuur voor dat staat voor de 5 kernwaar-
den van Hollands Kroon: PvdA politici zijn bevlogen, benaderbaar en bereikbaar, hebben lef en zijn 
betrouwbaar. Contact met en respect voor de burger zijn van essentieel belang nu we meer van de 
inwoners zelf verwachten. Samen tot een oplossing komen is de weg in een tijd waar lastige keu-
zes gemaakt moeten worden. 

De PvdA wil een toegankelijke gemeente 

Gemeente Hollands Kroon kan in de relatie met zijn inwoners nog veel verbeteren. Als wij willen dat 
we samen oplossingen vinden dan moet de gemeente meer vertrouwen hebben in de burgers en 
deze al aan het begin van een proces betrekken. De PvdA wil meer transparantie voor de burger in 
de weg die we bewandelen naar de besluitvorming. Waardoor de burger weer een groter vertrou-
wen in het gemeentebestuur kan krijgen.

De PvdA vind passend vrijwilligerswerk een prima tegenprestatie bij een uitkering

Uitkeringen zijn het vangnet voor mensen zonder inkomen uit werk. Wij zullen ons altijd inzetten om 
mensen weer aan een baan te helpen, maar wij verwachten dat mensen zelf zich hier ook actief in 
opstellen. Voor de mensen waar arbeids-reintegratie niet mogelijk is vinden wij het van belang dat 
deze mensen betrokken blijven bij de samenleving. Sociale contacten zijn onontbeerlijk voor een 
mens. Vrijwilligerswerk is een middel dat hier prima voor ingezet kan worden. Of het nu om schof-
felen voor oudere buren of een praatje met de bewoner van een verzorgingstehuis gaat. Dit kan 
prima dienen als voorwaarde voor een uitkering. De PvdA ziet een uitkering als vangnet, niet als 
een toekomstperspectief.

Werkgelegenheid
Hollands Kroon doet het in vergelijking met de landelijke trend goed op het gebied van werkgele-
genheid. Dat neem niet weg dat we inspanningen op dat gebied kritisch moeten blijven volgen. 
Door in te zetten op de aanleg van glasvezel in onze gemeente maken we het voor bedrijven en 
burgers aantrekkelijker om zich hier te vestigen of te blijven. 
De historische kernen zijn op het gebied van recreatie en toerisme nog lang niet optimaal benut. 
Hier liggen mogelijkheden voor ondernemers en we willen kijken of binnen de bestaande kaders 
meer ruimte te vinden is voor nieuwe mogelijkheden, mits deze het historische karakter niet aan-
tasten. Ook willen we dat de gemeente het bewustwordingsproces bij de eigen inwoners gaat 
stimuleren. Velen zijn zich niet bewust in welke prachtige gemeente we leven; hoeveel interessante 
en leuke plaatsen, attracties en activiteiten Hollands Kroon te bieden heeft.

Persoonlijke ontwikkeling
Cultuur heeft een waarde in zichzelf, maar speelt ook een belangrijke rol bij de persoonlijke ontwik-
keling van de inwoners. Het samen muziek maken, toneelspelen, dansen en het maken van beel-
dende kunst geeft de mens veel plezier en voldoening. De gemeente kan initatieven afstemmen en 
zich positief opstellen om de samenwerking van verenigingen en individuen te stimuleren.
Waar mogelijk sociale ontmoetingsplaatsen toestaan in gebouwen van de gemeente die tijdelijk of 
voor langere tijd leeg staan. Waar de lokale toneelvereniging zijn podium vindt, de dansgroep zijn 
ruimte en de muzikanten alle rust hebben om te oefenen. Als deze initiatieven zich aandienen staat 
de PvdA  op het standpunt dat de gemeente per geval bekijkt of het kan of past.



De eigen leefomgeving
De veranderende samenstelling van de bevolking vraagt om actie. In de nabije toekomst krijgen we 
te maken met meer ouderen, met de daarbij behorende (zorg)vragen. Mensen moeten de mogelijk-
heid krijgen om ‘LAT’ woningen (woningen waar meerdere fiscaal zelfstandige mensen samen wo-
nen in eigen appartementen/ ruimten) te realiseren. Zeker in onze gemeente met zijn grote boerde-
rijen biedt het een mogelijkheid om langer in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Maar ook 
totaal afwijkende ideeën voor wonen en werken dienen een kans te krijgen als deze zich voordoen. 
We moeten streven naar een flexibel en open gemeentelijk bedrijf dat niet remt maar meedenktt! 

De PvdA wil LAT woningen mogelijk maken

Het is waar dat jongeren vaak in de stad van hun studie gaan wonen. Toch is er ook een groep jon-
geren die in - of inde buurt van - het geboortedorp wil blijven wonen. Deze groep moeten we niet 
vergeten. De PvdA wil dan ook ‘bouwen in eigen beheer’-projecten zo mogelijk stimuleren door 
bijvoorbeeld grond op basis van de huidige marktprijs aan te bieden. Voorts willen we pogen de 
provinicie te bewegen tot een begripvolle en constuctieve samenwerking op dit gebied.
Het ruimtelijke karakter van Hollands Kroon kenmerkt zich door een open landschap met daarin 
de 22 kernen. Er moet een goede balans zijn tussen bebouwing en het beschermen van het open 
landschap en het historisch cultureel erfgoed. Het is dus van belang dat we per situatie bekijken 
wat wel of niet past. Bestaande wijken mogen niet verloederen. Prestatieafspraken hierover worden 
gemaakt met de woningbouwcoöperaties. Ook zij moeten actief bijdragen aan de vitaliteit van de 
kernen. Wij zullen er naar streven om historische kernen te beschermen en te pleiten voor pas-
sende architectuur in het landschap en de dorpen.

De PvdA wil jongeren de kans geven op zelfstandige huisvesting in eigen dorp

Sport verbroedert, schept een gevoel van binding, teamspirit en onderling respect. Ook mensen 
met een beperking moeten alle mogelijkheden hebben om te kunnen sporten. Sporten kan altijd, 
op honderden manieren. Die kansen moeten er voor iedereen zijn. 
De PvdA vindt dat sportverenigingen door de gemeente moeten worden geholpen in het vinden 
van samenwerking en oplossingen met andere verenigingen om zelfvoorzienend te kunnen worden 
of te blijven. Het aanbod zou moeten aansluiten bij de behoefte van de inwoners.

De PvdA wil sportvoorzieningen laten aansluiten aan de behoeften van de inwoners

Dierenwelzijn vinden wij belangrijk, in een gebied met veel grootschalige veehouderij verdient dit 
onze aandacht. De PvdA Hollands Kroon heeft daarom een duidelijk dierenwelzijn document op de 
website staan waarin wij duidelijk maken hoe we staan t.o.v. jacht en het dierenwelzijn in de vee-
houderij, bij hobbyboeren en van gezelschapsdieren. Wij zijn voor strikte handhaving van de regels 
voor huisvesting en verzorging.
Dieren zijn ons toevertrouwd, afhankelijk en onmondig en daarom behoren wij hun welzijn te 
waarborgen. Dit gaat op voor gezelschaps- en productiedieren.

De PvdA vindt dat elke eigenaar verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn dieren!

In Hollands Kroon is veel te winnen op de kwaliteit van onze wegen en weginrichting. We zijn 
gedwongen hier duidelijke prioriteiten te stellen. Een van deze prioriteiten is een goed onderhoud 
van voet- en wandelpaden zodat mensen met een rolstoel/ rollator hier gebruik van kunnen maken 
en zo min mogelijk beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.



Wij vinden dat bij groot onderhoud binnen de bebouwde kom de wegen meteen ingericht moeten 
worden als een 30 km zone, zodat kinderen veiliger kunnen spelen.

De PvdA betrekt burgers vooraf bij de herinrichting van hun straat en vraagt niet achteraf 
om advies

Het is door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen lastig gebleken voor goed 
openbaar vervoer binnen onze gemeente te zorgen. Door het succes van de Belbus zien we dat 
deze vorm van openbaar vervoer in een enorme behoeft voorziet. Iniatieven die aanvullend kunnen 
zijn zullen we stimuleren.

De PvdA streeft naar een zo groot mogelijke samenwerking tussen gemeente en burger 

Goed onderwijs is van groot belang, dat snappen we allemaal. Door het teruglopende leerlingen-
aantal en door verouderde schoolgebouwen blijft het nodig om te herschikken binnen de bestaan-
de scholen. Dat heeft al geresulteerd in een aantal prachtige nieuwe scholen die op initiatief van de 
PvdA zijn gerealiseerd. Wat de PvdA betreft moet kwalitatief goed basisonderwijs voor inwoners 
van alle kernen bereikbaar zijn. Brede scholen moeten een multifunctionele accommodatie zijn 
waar we onderwijs op maat kunnen bieden en waar ouders terecht kunnen met al hun opvoe-
dingsvragen.
Als actieve burger blijf je je ontwikkelen. De PvdA hecht belang aan een plek waar iedereen terecht 
kan voor cursussen en scholing. Daarom denken wij er aan om leegstaande gemeentelijke gebou-
wen zo mogelijk tijdelijk of, als de behoefte er is, permanent beschikbaar te stellen voor dit doel. 

De PvdA vindt dat goed onderwijs een levensbehoefte is

Duidelijke kaders
Ook de gemeente heeft te maken met de financiële realiteit. De PvdA voorziet daarom dat ook 
de komende jaren nog bezuinigd zal moeten worden op de uitgaven van de gemeente Hollands 
Kroon. De rijksoverheid is bezig met drie decentralisaties. In de praktijk betekent dit: meer taken 
voor de gemeente met een kleiner budget om deze uit te voeren.  
Deze ontwikkeling dwingt ons tot het maken van keuzes maar creëert ook nieuwe kansen. Zo heeft 
Jan Steven van Dijk (PvdA wethouder in Hollands Kroon) met zijn samenwerking en integrale aan-
pak de zorg dicht bij de burger weten te organiseren. Deze kernteams zijn een landelijk voorbeeld. 
Een geweldige oplossing, ook voor de langere termijn. 

De PvdA vindt financiële transparantie belangrijk

De inwoners van Hollands Kroon moeten meer vrijheid krijgen om minder afhankelijk te zijn. 
Eigen kracht staat steeds meer centraal en dat betekent vooral eigen financiële kracht. Wij zijn een 
sterk voorstander van beleid om de minima zoveel mogelijk te ontzien. De afdeling van de PvdA 
Hollands Kroon sluit ook niet de ogen voor de problematiek van de ZZP’ers. Dit zijn zelfstandig 
ondernemers, maar vaak ook mensen die een vaste baan zijn kwijtgeraakt en op deze manier hun 
hoofd boven water proberen te houden. De PvdA wil niet dat deze mensen tussen de wal en het  
schip raken en zal er voor pleiten om deze groep niet te vergeten bij het ontwikkelen van een eco-
nomische visie.

De PvdA is voor het oprichten van een micro-kredietenfonds voor startende ondernemers.


