
Klik op de foto om kennis te maken

Sylvia Buczynski

Visie
Onze gemeente mooier en socialer maken, bouwen 
aan de toekomst. 
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijk-
heid en solidariteit zijn onze sociaaldemocratische 
uitgangspunten. Ook voor wat we willen bereiken in 
Hollands Kroon. Voor de PvdA geldt dat ieder mens 
kan meedoen en een prettig bestaan kan opbouwen, 
met hulp voor wie dat nodig heeft. 

•  Inwoners vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen; 
mee laten denken.

•  Goede informatie en communicatie in duidelijke 
taal vormen de basis voor begrip en draagvlak van 
inwoners. 

•  Informatie moet makkelijk te vinden zijn.

Wonen
•  De verplichting dat bij nieuwbouwprojecten min-

stens 30% van de nieuw te bouwen woningen uit 
sociale huurwoningen bestaat.

 1. Sylvia Buczynski
 2. Paul Medema
 3. Elbert Volkers
 4. Ferre Koopman
	 5.	Jorieke	de	Mol	van	Otterloo
 6. Tines Kleine
 7. Amanda van Dijk-Veldhuizen
 8. Ruud de Vroome
 9. Jan Steven van Dijk
 10. Jenneke Oomen
 11. Johan Veul
 12. Saskia Denneman
 13. Rutger Jan Bredewold
 14. Bert Lont
 15. Joran Idema
 16. Marco Lont
 17. Kees Looijesteijn

Paul Medema

Elbert Volkers

Kandidaten 2022-2026

Onze kandidaten zijn vrouwen en mannen van 
verschillende	leeftijden.	Ze	komen	uit	alle	delen	van	
Hollands Kroon: Anna Paulowna, Barsingerhorn, 
Haringhuizen, Kolhorn, Middenmeer, Nieuwe Niedorp, 
Wieringen, Wieringerwaard en Wieringerwerf.

Onze standpunten in het kort

Samen komen we verder! 

•  In prestatieafspraken met de woningbouwcorpora-
ties/verenigingen vastleggen dat geen huurwonin-
gen worden verkocht zolang er nog een tekort is en 
dat dit tekort zo snel mogelijk wordt weggewerkt.

•  Tijdelijke woningen voor spoedzoekers (bijvoorbeeld 
na echtscheiding). 

•  Woonplicht om te voorkomen dat woningen worden 
opgekocht door beleggers. 

•  De mogelijkheden voor nieuwe uitbreidingslocaties 
onderzoeken.

•  Meer ruimte voor alternatieve woonvormen.

https://hollandskroon.pvda.nl/wieiswie/paul-medema/
https://hollandskroon.pvda.nl/wieiswie/sylvia-buczynski/
https://hollandskroon.pvda.nl/wieiswie/elbert-volkers/


Werk en economie
•  De gemeente geeft het goede voorbeeld, als werkgever 

en als opdrachtgever.
•  Bij gemeentelijke werkzaamheden voldoen bedrijven 

die in opdracht van Hollands Kroon werken aan nor-
men die iets toevoegen aan het algemeen belang en 
welzijn. 

•  Social return: het inzetten van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

•  Lokale ondernemers hebben gemakkelijk toegang tot 
gemeentelijke aanbesteding.

•  Startende ondernemers worden geholpen.
•  Goede toeristische voorzieningen en promotie.
•  Aantrekkelijkheid van winkelcentra vergroten.
•  Stimuleren van verduurzaming.
•  Verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen. 
•  Innovatie, circulaire en duurzame economie.
•  Geen uitputting van de natuur en verdere verdozing                                                                               

van het landschap. De PvdA is tegen nieuwe                     
initiatieven voor de bouw van datacenters in de Wie-
ringermeer.

Goede zorg
•  Snelle beantwoording van een hulpvraag in begrijpelij-

ke taal.
•  Gestroomlijnde, integrale aanpak.
•  Begrijpelijke taal en hulp bij het vinden van informatie 

en het invullen van formulieren.
•  Waardering en ondersteuning van mantelzorgers.
•  Geen bezuiniging op jeugdzorg.

Welzijn
•  Natuurlijk en ecologisch beheer van openbare ruimte 

en bermen.
•  Variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en 

een gematigd kapbeleid. 
• Bescherming en vergroting van de biodiversiteit
•  Agrariers hebben een belangrijke rol bij het ontwikke-

len van natuurinclusieve landbouw. Dat is goed voor de 
biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

•  De gemeente blijft investeren in goede wandelpaden, 
fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de 
dorpen. 

•  Meer dijken en kades geschikt maken als wandel- en 
fietspaden met picknickgelegenheden. 

•  Aan bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde 
stellen dat dit landschappelijk wordt ingepast.

•  Inwoners betrekken bij de inrichting en het onderhoud 
van hun omgeving; initiatieven stimuleren en onder-
steunen

Sport, kunst en cultuur
• Wegwerken van achterstallig onderhoud.
•  We steunen initiatieven voor een divers en gespreid 

aanbod.
• Structureel meer geld voor cultuur.
•  Het cultuurplatform nauw betrekken bij initiatie-

ven en plannen; middelen beschikbaar stellen voor 
realisatie. 

•  Plaatsing van een kunstwerk in de openbare ruimte 
bij herinrichting of bouwplannen.

•  Goed onderhoud van kunstwerken in de openbare 
ruimte.

•  Eisen stellen aan landschappelijke inpassing en 
welstand bij nieuwbouw.

•  We zetten ons in voor het behoud van ontmoetings-
ruimten. 

•  We stimuleren en ondersteunen initiatieven op het 
gebied van sport, kunst en cultuur.

•  Een laag inkomen of armoede mogen niet verhinde-
ren dat mensen mee kunnen doen. 

• Toegankelijkheid en veiligheid bevorderen.

Duurzaamheid
• De gemeente moet het goede voorbeeld geven
•  Voorlichting en stimulering om woningen te verduur-

zamen.
•  Inwoners helpen bij verduurzaming.
•  Geen kloof door energiearmoede.
•  Duurzame inrichting van onze openbare ruimte (wa-

terberging, meer bomen tegen hittestress, ecologi-
sche oevers, ledverlichting, minder verstening e.d.)

•  Inwoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.
•  De energiecoöperatie betrekken bij de ontwikkelin-

gen m.b.t. duurzame energie, zodat inwoners de kans 
krijgen om mee te doen en te profiteren.

•  Ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied 
van opwek en opslag van energie aanmoedigen.

Volg ons op:

Klik op de logo’s voor meer informatie

Steun ons door lid te worden

https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/geen-macht-wel-invloed/
https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/geen-macht-wel-invloed/
https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/boomplantdag/
https://hollandskroon.pvda.nl/gemeentraadsverkiezingen-2022/
https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid
https://twitter.com/pvda
https://www.youtube.com/user/pvda

