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Voorwoord:

Nuchtere kijk op onze toekomst

Afgelopen vier jaar hebben we deel uitgemaakt van de coalitie. Daar zijn we trots op. We hebben
aangetoond, dat we een eigen opvatting hebben en dat we bij onze overwegingen de inbreng en
mening van de inwoners meenemen. Het was niet altijd even eenvoudig, soms was onze invloed naar
ons idee te beperkt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de onderlinge politieke verhoudingen
tussen het CDA, met 10 raadsleden tegen JessLokaal en de PvdA, ieder met 3 raadsleden.
Desondanks hebben we afspraken uit ons vorige verkiezingsprogramma gerealiseerd en ook hebben
we zaken meer inzichtelijk weten te maken. De grootste ergernis van de inwoners 4 jaar geleden was
de kwaliteit van het openbaar buitengebied. Gedurende de afgelopen raadsperiode hebben we
inzichtelijk gemaakt hoe groot de achterstand in onderhoud is. Het blijkt dat we nu nog ruim 2 miljoen
euro minder begroten, dan minimaal noodzakelijk is, om op verantwoorde wijze de werkzaamheden
uit te voeren. Die achterstanden, onderhoud openbaar gebied, willen we in de komende periode
versneld inhalen. We hebben zeker ook veel zaken binnen de coalitie gerealiseerd, denk hierbij aan
de sporthal in Waarland en uitbreiding accommodatie in ’t Zand. Het culturele aanbod is gegroeid en
de samenwerking is versterkt. Er is samen met de verenigingen in Schagen gezocht naar de beste
oplossing om de verenigingen op 1 locatie onder te brengen. De lijst met behaalde resultaten is
uiteraard nog veel langer. De fractieleden van JessLokaal zijn leergierig en hebben de afgelopen
raadsperiode goed opgelet. Wij hebben als JessLokaal geleerd en willen deze know how ook de
komende 4 jaar gebruiken en daarbij hebben we de steun nodig van de inwoners.
We hebben geen apart hoofdstuk geweid aan maatregelen rondom Covid. Je zult wel punten
tegenkomen die nodig zijn om de samenleving weerbaarder te maken. Lessen die zijn getrokken uit
de zware afgelopen 2 jaar. We hebben er ons als coalitie hard voor gemaakt dat het verenigingsleven
op het gebied van sport en cultuur ondersteund wordt, met als doel dat na de corona de verenigingen
weer actief kunnen worden. Dat is belangrijk voor onze samenleving. Maatregelen die landelijk
worden opgelegd geven wij een lokale invulling. De tijdelijkheid staat daarin voorop.
We gaan voor een gedurfde lokale invulling, omdat we een partij zijn van luisteren naar iedereen,
maar ook van beslissingen durven nemen. Zorgen dat dossiers niet gaan door etteren. We signaleren
veel, stellen het aan de orde in de gemeenteraad, maar kunnen niet alles oplossen, zo realistisch zijn
wij. We zoeken naar oplossingen voor tal van zaken. Maar nuchter bekeken kunnen we niet alles wat
we willen. We zien een rijksoverheid, die steeds meer taken afschuift naar de gemeenten en daarbij
gelijktijdig een bezuiniging doorvoert van soms 25%. De rek binnen het gemeentelijk apparaat is niet
eindig en deze ontwikkeling moet daarom stopgezet worden. Wij zien het als een primaire taak van de
gemeente, het verenigingsleven, accommodaties en het openbaar gebied te faciliteren en juist zij
lijken de dupe te worden van dit landelijk beleid. Dat alles doen we voor de inwoners van de gemeente
Schagen.
We zijn een actieve club inwoners, die positief en met een optimistische inslag politiek bedrijven.
Zeker niet naïef. We verwachten namelijk een gemeente die er ook zo in zit. Vanuit wantrouwen elk
plan bekijken, gooit de hele boel op slot. We zijn toegewijd en sociaal, staan midden in het
(verenigings)leven. We zijn aanspreekbaar, niet bang verantwoording af te leggen en doen geen loze
beloftes. Tot slot staan we met durf in de politieke arena, gaan risico’s niet uit de weg en laten ons niet
leiden door angst maar door ambitie.
De polarisatie binnen de maatschappij lijkt groter te worden, de verhoudingen verharden. Bij ons is
iedereen welkom, we luisteren naar iedereen. Niet met als doel om iedereen tevreden te stellen. Dat
kan niet en dat bespreken we ook. We praten mensen niet naar de mond. Elke beslissing heeft weer
nadelen voor een ander, maar ook tot niet-voorziene win-win situaties leiden. Wij verschuilen ons daar
niet voor. Wij geloven in dit soort politiek, juist om de maatschappij bij elkaar te houden.
Belangrijke onderwerpen, waarmee wij de komende vier jaar aan de slag willen zijn o.a.: voldoende
nieuwe woningen, doorstroming bevorderen van woningen, de duurzaamheidsopgave in samenspraak
met onze inwoners en ondernemers inkleden, onderhoud openbare ruimte op kwalitatief hoog niveau
brengen en veilige en goed begaanbare wandel- en fietspaden. Maar ook de vergrijzing en de nieuwe
Pagina 1
van 28

JessLokaal

verkiezingsprogramma 2022 - 2026

kansen die zich daarvoor aanbieden, vinden wij van belang. Het kiezen voor deze onderwerpen vraagt
om een gezonde financiële huishouding. Hierbij zoeken we naar efficiënte en effectievere oplossingen
samen met de inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. Samen vormen we de
samenleving voor de gemeente Schagen en samen zijn we verantwoordelijk.
Tot slot: we hebben in dit voorwoord het bredere plaatje geschetst. We hebben getracht in dit
programma zo concreet mogelijk te zijn. Hierdoor is na te gaan of bepaalde punten ook daadwerkelijk
gerealiseerd worden. Belangrijk voor ons, maar nog belangrijker voor inwoners. Wanneer je ons
programma snel wilt lezen, raden wij de inhoudsopgave aan. Dit is een korte weergave van ons
verkiezingsprogramma. Verder kun je alles per onderdeel lezen op onze website www.jesslokaal.nl
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1. We werken samen aan een prachtige gemeente
JessLokaal is trots op onze veelzijdige, groene gemeente met weidse uitzichten en typerende WestFriese dijk en dorpen, unieke natuurgebieden, de uitgestrekte stranden en de sfeervolle stad
Schagen. JessLokaal wil deze kenmerken, die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente, uiteraard
behouden. JessLokaal onderkent de eigenheid en unieke kwaliteiten van al deze aspecten..
Van bijzondere historische waarde zijn onder andere het Slot Schagen, de molens, de kerktorens, de
terpen, vlotbruggen, de West-Friese Omringdijk en de polder Zijpe die wij moeten koesteren. Maar
ook de vele lokale musea, die onze gemeente rijk is, mogen rekenen op onze steun. JessLokaal wil
blijven werken aan een actieve gemeente, waar het fijn wonen, recreëren en werken is. Met sporten,
bewegen, kunst en cultuur creëren we een leefbare omgeving. We werken aan Leefbaarheid, omdat
het essentieel is voor al onze dorpen en stad.

Onze oplossing voor het woonvraagstuk is het 7-punten WoonVerbeterplan
Wij gaan niet roepen “dit lossen wij wel even op”. Daarvoor is het dossier te complex en de opgelopen
achterstand veel te groot. Daarbij komt ook, dat we op gemeentelijk niveau veel niet in eigen hand
hebben. JessLokaal is een partij die niet alleen maar wijst op algemeenheden of zegt: “ze moeten dit
en ze moeten dat”, maar kijkt in eerste aanleg ook naar “wat kunnen wij, binnen de huidige kaders en
regelgeving, zelf”. JessLokaal zet zich al jaren in voor verbetering (lees: voldoende én betaalbaar) van
de lokale woonmarkt. Een van de punten die hierbij van belang is en een deel van de oplossing kan
zijn, is de verplichting tot zelfbewoning.
Dit zijn de concrete oplossingen het 7-Punten WoonVerbeterplan van JessLokaal
1.
Bouwen waar het kan
De mogelijkheden die er zijn, moeten we sowieso benutten. Daarbij kijken naar wat in de stad, wijken
en dorpen past en wenselijk is. Herbestemmen, splitsen, inbreien, etc. Ja, mits... zowel in Schagen als
in de dorpen.
2.
Efficiënt omgaan met de ruimte
Wonen kost veel ruimte en daar willen we zuinig op zijn. Dus zegt JessLokaal “bouw zoveel mogelijk
woningen”. Dit betekent veelal kleinere (en dus beter betaalbare) woningen. Op wat kleinere kavels en
daar waar het kan ook wat omhoog. JessLokaal heeft geen probleem met mooie hoogbouw in de stad
Schagen en ook in de kleinere kernen is 3 of 4 hoog op sommige locaties best inpasbaar en
bespreekbaar.
3.
Stimuleer doorstroming
Veel mensen willen lekker blijven wonen waar ze wonen en dat is prima. Maar er zijn ook genoeg
mensen die, door een veranderende levensfase (kinderen uit huis, alleenwonend, etc.) het best
aantrekkelijk zouden vinden om kleiner te wonen of te wonen nabij meer voorzieningen. Gebrek aan
aanbod, maar zeker ook de betaalbaarheid in zowel huur als koop, werpen vaak belemmering op.
JessLokaal is voor een verhuispremie, om het doorstromen te vereenvoudigen en te stimuleren.
Iedereen die een gezinswoning inruilt voor een 1- of 2-persoonswoning zou een verhuispremie mogen
ontvangen. Stimuleren waar het maar kan dus!
4.
Bouwen voor 1- en 2-persoonshuishoudens
Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens neemt nog steeds fors toe. Naar verwachting ligt dit aantal
rond de 2.400 huishoudens in de gemeente Schagen. Speerpunt moet zijn, om voor deze doelgroep
te bouwen. Zowel starters en alleenstaanden jong en oud, zullen hierbij gebaat zijn. Bij meer aanbod
van kleine huizen, komt er ruimte bij de eensgezinswoningen, zowel bij koop als huur. Het mes snijdt
aan 2 kanten. Zowel bij koop als huur. Een belangrijk uitgangspunt is betaalbaarheid. De gemeente
zal keuzes moeten maken en met creatieve oplossingen moeten komen.
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5.
Flexibele, duurzame woonvormen
We moeten niet bouwen voor leegstand over 25 jaar. Daarom moet er ook een flexibele schil komen.
De provincie stimuleert dit via de zgn. “woonversneller. Schagen moet daarop inhaken. Flexibele
bouw voor zowel koop als huur, kan relatief snel gerealiseerd worden en is uitermate geschikt voor
starters, jongeren en spoedzoekers.
6.
Nette huisvesting voor arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze regionale economie en hebben recht op nette huisvesting.
Er zijn momenteel veel te weinig gereguleerde huisvestingsplaatsen en dus wonen teveel (kort
verblijvende) arbeidsmigranten met meerdere tegelijk in reguliere woningen en op vakantieparken.
Met het huidige beleid redden we het niet, JessLokaal wil daarom een aantal grotere
huisvestingslocaties in onze gemeente. Ook stellen wij voor om bedrijven meer mogelijkheden te
geven, huisvesting op hun eigen terrein voor hun werknemers te organiseren. Spreiding over onze
gemeente is een randvoorwaarde. Hierdoor komen reguliere woningen weer beschikbaar voor onze
inwoners en vakantiehuizen voor onze recreanten.
7.
Voorkom oneigenlijk woninggebruik
Vooral in onze kustdorpen komt het voor dat woningen worden gekocht voor andere doelen dan
reguliere bewoning. Het komt regelmatig voor dat de woning fungeert als tweede woning of wordt
ingezet voor de verhuur aan toeristen. Deze ontwikkeling is slecht voor de leefbaarheid in deze
dorpen en roept om actie. Via ons meldpunt hebben we al vele handhavingsverzoeken bij de
gemeente neergelegd. Met het oog op dit fenomeen heeft JessLokaal een motie ingediend, waarbij
wordt gevraagd om een woonverordening. Hierdoor wordt handhaving een stuk makkelijker. Zo
komen er weer reguliere woningen voor onze inwoners beschikbaar. Woningen die altijd worden
verhuurd, moeten als zodanig ook zo geregistreerd staan bij de gemeente. Is dat niet het geval, dan
moet er worden gehandhaafd.
Opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht) voor woningen in de prijsklasse tot € 355.000,00 is een
belangrijke stap voor JessLokaal. We willen dit, omdat de leefbaarheid van onze dorpen en wijken
onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee willen we ook bereiken
dat de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd wordt.
Wij denken hierbij aan een minimale zelfbewoningsplicht van 3 jaar.
Er is schaarste aan koopwoningen in het goedkopere segment, waardoor starters en eenverdieners
niet snel aan een huis kunnen komen. JessLokaal wil dat de gemeente Schagen haar eigen inwoners
voorrang geeft bij het toewijzen van 30% van de koopwoningen in de prijsklasse tot € 355.000,00.
Hier staan we voor:
Woningen in dorpen en wijken (duurzaam) verbeteren
We bouwen waar het kan op efficiënte wijze om meer woningen te kunnen bouwen
We bouwen voldoende 1/2 kamerwoningen voor de starters en spoedzoekers
We bouwen betaalbare huur- en koopwoningen. We zoeken hierbij naar kansen om dit te
realiseren.
We stimuleren doorstroming en hiervoor willen we een budget beschikbaar stellen om het
verhuizen te aantrekkelijk te maken.
We willen ruimte maken voor de bouw van flexwoningen en duurzame woonvormen
Handhaving tegen oneigenlijk woninggebruik
Voorrang van eigen inwoners van 30% van de sociale koopwoningen in de prijsklasse tot €
355.000,00.
Zelfbewoningsplicht verplichten voor woningen (nieuwbouw en bestaande bouw) tot €
355.000,00.
Buitenlandse werknemers hebben recht op goede huisvesting
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Kermis en Evenementen zijn belangrijk
Bij culturele evenementen als kermissen, komen jong en oud samen. Het zijn belangrijke activiteiten,
die ten goede komen aan de saamhorigheid in een wijk of kern. Samen vieren is iets dat we moeten
koesteren en dus moeten faciliteren.
➢
➢
➢
➢

(Dorps)feesten, zoals kermissen moeten blijven in alle kernen. En vanzelfsprekend na
COVID-19 moeten de kermissen weer op de traditionele locaties.
Evenementen als Paasvee en Popweekend in Schagen, Zandstock in ’t Zand, Badpop in
Waarland en Huisweid in Warmenhuizen, Feest op het Plein in Petten moeten we blijven
faciliteren.
JessLokaal vindt dat de gemeente meer moet denken vanuit de organiserende partij en niet
alleen vanuit de Veiligheidsregio.
Meer handhaving vanuit de gemeente moet niet geheel ten laste komen van de
organiserende partijen.

Met de verenigingen werken aan toekomstgerichte sport en cultuur
Sport maakt fit en activeert lichaam, geest en gemeenschap. Er is een tendens van meer individueel
sporten en commerciële lidmaatschappen. Die trend moeten we verweven in ons rijke
verenigingsleven, zodat we actieve gemeenschappen houden die elkaar blijven ontmoeten. We staan
ook open voor nieuwe initiatieven en sporten.

Sportaccommodaties gaan met hun tijd mee
Op dit moment wordt er onvoldoende rekening gehouden met onderhoudskosten en vernieuwing van
sportaccommodaties. Diverse sportaccommodaties zijn sterk verouderd. In veel gevallen is er zelfs
geen toekomstperspectief voor ontwikkeld. JessLokaal wil nieuwbouw of verbouwplannen in
samenspraak met verenigingen gaan opstellen. Dit betekent dat er de komende periode diverse
plannen moeten worden ontwikkeld, om te stimuleren dat verouderde sportaccommodaties grondig
gerenoveerd gaan worden of dat er zelfs werk gemaakt wordt van nieuwbouw. JessLokaal ziet dit
zoveel mogelijk in combinatie met een parkachtige omgeving, waardoor sport en recreëren beter tot
hun recht komen. Wel vindt JessLokaal dat de financiën hiervoor niet alleen bij de gemeente vandaan
moeten komen. Hierin wordt ook een beroep gedaan op de vereniging zelf, door met acties als
bijvoorbeeld het uitgeven van obligaties te zorgen dat er geld wordt opgehaald voor het realiseren van
bijvoorbeeld een verbouwing/nieuwbouw.

De zwembaden verdienen ondersteuning
JessLokaal hecht veel waarde aan deze voorzieningen. De afgelopen periode is er geld vrijgemaakt
voor o.a. de buitenzwembaden. Wij willen dat dit structureel wordt.
Hier staan we voor:
Verenigingen behouden huidige subsidie- en accommodatiebeleid
Bij nieuwbouw en verbouw proberen zoveel mogelijk binnen een gemeenschappelijk park te
realiseren, waar het goed sporten, bewegen en recreëren is. Minder hekken, meer bomen en
meer openbare voetgangerspaden.
Commerciële sportactiviteiten en verenigingen brengen we bij voorkeur samen binnen deze
gemeenschappelijke parken, daarmee versterken ze elkaar.
We willen dat acties van verenigingen om geld op te halen positief worden benaderd. De
vereniging is leidend en niet het systeem (lees regelgeving).
Verenigingen zijn van belang voor de leefbaarheid binnen de dorpen. We staan niet open voor
het gemeentelijk breed centraliseren van sportaccommodaties.
In de stad Schagen centraliseren we sport zoveel mogelijk zoals op Groenoord. JessLokaal
staat open voor een andere locatie in de stad Schagen voor een sportaccommodatie met
sporthallen, zwembad en verenigingen in een park met een openbaar karakter, waar sporters
en inwoners samen komen.
Het ‘kindpakket’ sport en cultuur blijft
Financiën zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel gemeente als
vereniging/stichting
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Samen met de verenigingen de accommodaties openstellen om kinderen na schooltijd meer
te laten sporten
We blijven werken aan goede kwalitatieve sportvoorzieningen in alle kernen
Ondersteuning van eigen lokale en regionale evenementen
Zwembaden kunnen rekenen op steun

Meer aandacht voor kunst en cultuur
JessLokaal hecht grote waarde aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur hebben een intrinsieke waarde;
kunst- en cultuuruitingen laten ons schoonheid ervaren. Wij gaan voor een duidelijke profilering met
een regionale uitstraling met een eigentijds en breed aanbod.
Het beleven en beoefenen van cultuur vraagt om een eigentijds en gevarieerd aanbod voor jong en
oud. We genieten van professionele kunst- en cultuuruitingen die als voorbeeld kunnen dienen voor
de amateuristische kunst- en cultuurbeoefening. Elk heeft zijn eigen waarde voor onze inwoners en
beide vormen verdienen onze aandacht.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen en te werken. Erfgoed levert hieraan een
bijdrage, het geeft een gebied identiteit. We moeten voorzichtig en zorgvuldig omgaan met erfgoed. In
nieuwe gemeentelijke plannen en ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van erfgoed en monumenten. Het in stand houden hiervan en daar waar nodig het
versterken ervan, moeten door de gemeente worden ondersteund.
De gemeente heeft een speciaal beleid geformuleerd, om de winkelpuien in de binnenstad Schagen te
behouden. Hiervoor is een fonds ingesteld. Dit beleid ondersteunen wij van harte.
Hier staan we voor:
Behoud kunstroutes en samenwerking musea
Fonds voor behoud van winkelpuien in de binnenstad Schagen
Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. Met name door
het toerisme.
Een gevarieerd cultuuraanbod voor al onze inwoners, jong en oud.
Dat we als gemeente Schagen een faciliterende rol hebben en met gerichte steun een breed
toegankelijk aanbod aan musea, film en podiumkunsten stimuleren.
Ondersteuning muziekles in de klas.
We vragen de kunst- en cultuurwereld van de gemeente zich te verenigen en een fysieke
ontmoetingsplek te realiseren.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze samenleving
“Verenigingen zijn het sociale smeermiddel zijn van onze kernen. Hier komen mensen samen”. Vrije
tijd vraagt iets van verenigingen en vrijwilligers en dat realiseren wij ons terdege. Vrijwilligers zijn het
kloppende hart van onze samenleving en de drijvende kracht van verenigingen. Zonder hun inzet
kunnen wij niet sporten en rukt bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen
juist in deze periode onze ondersteuning en grote waardering.
Hier staan we voor:
Verenigingen hebben een sterke sociale functie in onze samenleving en creëren
samenhang. Inwoners hebben altijd een open deur en voelen zich welkom.
Vrijwilligers en sociale cohesie zijn de essentie van verenigingen.
JessLokaal heeft een groot hart voor de verenigingen en zal altijd staan voor het belang
van deze verenigingen en hun vrijwilligers.
We tonen waardering door de mogelijkheid van toekennen van een penning en/of speld
van verdienste van de gemeente Schagen. De penning kan aan groepen/verenigingen
worden toegekend, de speld aan individuen.
We reserveren budget om te kunnen ondersteunen bij wervingsacties voor vrijwilligers bij
verenigingen, zorgpartijen & brandweer
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Mensen met afstand tot de samenleving kunnen op ons rekenen
Mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt moeten voldoende kansen te krijgen.
Het aanbieden van beschut werk in een veilige omgeving is een kerntaak van de gemeente.
JessLokaal is van mening dat hiervoor alle aandacht en middelen aanwezig moeten zijn. Een goede
samenwerking met de Probedrijven in dit kader is van groot belang. De Probedrijven kunnen maar
een stukje van de oplossing bieden. Wij vinden dat er voor het bedrijfsleven ook een belangrijke rol is
weggelegd. Het bevorderen van sociaal ondernemerschap, (het in dienst nemen van mensen met een
beperking) biedt kansen voor mensen met een beperking, dan wel met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Uiteraard moet Gemeente Schagen zelf het goede voorbeeld geven, door voldoende
mensen met een beperking in dienst te nemen. We zien ook dat mensen met een beperking of
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze
samenleving, daar komen we later in dit stuk op terug.

een positieve bijdrage aan de vergrijzing
JessLokaal ziet kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkzaam te zijn
binnen de ouderenzorg, omdat zowel de setting als de mogelijke werkzaamheden passend kunnen
zijn. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. We betrekken deze doelgroep beter bij de
samenleving en onze ouderen kunnen echt langer zelfstandig thuis blijven wonen.
JessLokaal denkt hierbij aan werkzaamheden als:
inzet tegen eenzaamheid/gezelschap houden
inzet op laagdrempelige dag-invulling van ouderen: koffiedrinken, samen krant lezen, spelletje,
aanwezig zijn in de huiskamer
schoonmaken/huishoudelijke hulp
Hiermee wordt enerzijds een veilige plek en participatie geboden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, anderzijds zorgt dit voor extra handen in de zorg. Daarnaast biedt het werk
mogelijkheden tot doorgroei naar bijvoorbeeld lichte zorgtaken. Zeker met het oog op het feit, dat we
ons zorgen maken of we straks nog wel voldoende vrijwilligers en mantelzorgers hebben, is dit een
stap die belangrijk is. We verwijzen hierbij ook graag naar de paragraaf; ‘Reablement maakt langer
zelfstandig thuis wonen mogelijk’.

Dit noemen wij een inclusieve samenleving
Schagen is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Iedereen
vervult een gewaardeerde rol en levert een bijdrage op basis van zijn of haar eigen interesses en
talenten. Mensen voelen zich geaccepteerd en horen erbij. Iedereen heeft dezelfde rechten en heeft
de regie over zijn of haar eigen leven. Verschillen worden gezien als mogelijkheden in plaats van als
problemen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Iedereen is immers anders.
We kunnen de gemeente niet in een raadsperiode volmaakt inclusief maken. Wel kunnen we ervoor
zorgen, dat alles wat heringericht of verbeterd wordt, wel inclusief is. Die mogelijkheid zien wij als
harde eis naar onszelf, organisaties en bedrijven in onze gemeente.

Buurt- en dorpshuizen zijn ontmoetingsplekken
Het overgrote deel van onze buurt- en dorpshuizen wordt geëxploiteerd in eigen beheer. Slechts een
klein aantal is in gemeentelijk beheer. Goed draaiende dorps- en buurthuizen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid van een dorp of wijk. JessLokaal wil kwalitatief goede buurt- en dorpshuizen en blijft
daarvoor regelingen beschikbaar stellen. O.a. door eigenaren van deze accommodaties in staat te
stellen om bijvoorbeeld goed onderhoud te plegen. Ook de huiskamerprojecten kunnen op onze steun
rekenen. Wel wil JessLokaal kritisch kijken naar de meest optimale benutting van
verenigingsgebouwen en de buurt- en dorpshuizen. Waar een combinatie mogelijk is in gebruik voor
deze gebouwen zullen we dat stimuleren.
Hier staan we voor:
Inzetten op behoud van de bestaande basisscholen.
We gaan door met een jaarlijkse lokale inclusieagenda, waarin ervaringsdeskundigen centraal
staan en de uitingen concreet zijn.
Aandacht voor inclusie is wat ons betreft een standaard alinea in beleid en plannen
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Dorpsontmoetingsplekken en wijksteunpunten blijven we ontwikkelen waar het ontbreekt en
bij behoefte.
Bij herontwikkeling van gebouwen is rolstoeltoegankelijkheid een eis.

2. Fijne en prettige woonomgeving
Inwoners willen dat de overheid hen serieus neemt. Ze willen niet dat er over hen gesproken wordt,
maar met hen. Ze willen gehoord worden. Wij hebben vertrouwen in het gezonde verstand van onze
inwoners en gaan dat gesprek dagelijks aan.
Als gemeente hoeven we bewoners echt niet uit te leggen, dat niet alles kan. Bewoners begrijpen
goed dat er vaak meerdere belangen spelen, die afgewogen moeten worden. Wat niet begrepen wordt
is beleidsmatige vaagpraat.
Bewoners willen gewoon duidelijkheid: “Als iets kan regel het dan”! “Als iets niet kan zeg het dan”!
Deze houding moet terugkomen in de taal van de gemeente. Er is duidelijke taal nodig die mensen
begrijpen. Deze taal is ook nodig als er iets fout gaat. Te vaak wordt er om een fout heen gedraaid.
Dat doen wij niet. Als er iets fout is gegaan - en dat gebeurt af en toe - zeg dan dat je fout zat en ga
aan de slag om de fout te herstellen.
JessLokaal is dus een praktisch ingestelde partij, een partij van doeners met als leden louter inwoners
die het beste voor hebben met de gemeente. Een onafhankelijke partij zonder ideologische ballast
vanuit Den Haag. Geen linkse of rechtse oplossing, maar de beste oplossing. Onafhankelijk, nuchter
en met gezond verstand komen tot keuzes.
Enkele dorpen en wijken krijgen in de toekomst te maken met krimp. Mede gelet op de vergrijzing
moeten we hierop gaan inspelen. JessLokaal vindt dat de kwaliteit van de voorzieningen op een hoog
peil moet worden gehouden in deze dorpen en wijken. Wij zien gemeente Schagen en de Kop van
Noord-Holland NIET als krimpregio, maar als een regio met groeipotenties.

Jaarlijks voldoende huizen bouwen
Gemeente en provincie staan met betrekking tot dit onderwerp al jaren tegenover elkaar. Wij zeggen:
“Bouw aan de randen van dorpen, spaar het groen in een dorp, laat dorpen groeien”. Dit staat lijnrecht
tegenover van wat de provincie wil. Wij doen er alles aan om de provincie te overtuigen van nut en
noodzaak van het bouwen van meer woningen naast de stad en dorpen. We hebben de laatste
decennia woonwijken gebouwd aan de randen van de dorpen en de stad. Veel huizen tegelijk
afgewisseld met jaren van beperkte bouw. Werk toe naar een geleidelijke bouw, waarin je een groot
stuk woonrijp maakt en per jaar woningen laat bouwen. Beter voor de opbouw school, verenigingen en
dus gemeenschap. Hieronder onze visie, waarin we dus buiten de dorpskernen in ogenschouw
moeten nemen dat we de provincie hiervan moeten overtuigen.

Bouwen aan de randen en
behoud groen in de woonwijken/dorpen
Een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft
ook een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem.
We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal
is een kostbaar bezit en we moeten daar zuinig mee zijn. Een nette en verzorgde openbare ruimte
draagt ook bij aan het gevoel van welzijn en veiligheid.
JessLokaal wil investeren in het aandeel ‘groen’ in bestaande en nieuwe woonwijken, rekening
houdend met de diverse functies zoals wonen, infrastructuur, spelen, groen etc. Er moet een goede
balans tussen deze functies gevonden worden. JessLokaal wil kwalitatief mooie woonwijken met een
gevarieerd woningaanbod en met voldoende oog voor kwalitatief hoogwaardig groen zoals bomen en
struiken.
Hier staan we voor:
In nieuwe woonwijken is de natuur kwantitatief én kwalitatief een belangrijk criterium
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JessLokaal wil dat biodiversiteit het uitgangspunt is bij het inrichten van de gehele openbare
ruimte
Er moet een bos en een natuurlijke woonwijk komen in Schagen-Oost.

Onze visie over woningbouwlocaties binnen de gemeente
Voor Warmenhuizen gaan Remmerdel en Dergmeerweg in de verkoop. In Tuitjenhorn zetten we in
op de Bogtmanweg. Daarna laten we Warmenhuizen en Tuitjenhorn in de loop der jaren aan elkaar
vastgroeien. Het tussengebied wordt woonlocatie. JessLokaal ziet kansen om het Noorderlicht door te
trekken naar de Warmenhuizerweg. De hoek Noorderlicht Harenkarspelweg is een bouwlocatie en
later ontwikkelen we Remmerdel 2 richting de Warmenhuizerweg.
Waarland kan het snelst beginnen met bouwen, aan het noorden van de Luwe Stek. Hier zetten wij
op in. Project “Adamsland” gaat komende zomer van start. In Sint-Maarten gaat het plan” Rode Kool”
van start. Ten zuiden van dit plan zetten we in op de volgende bouwlocatie.
In Dirkshorn willen we ten zuiden van het dorp uitbreiden, aan bestaande bouw aan de Oosterdijk.
Valkkoog, Krabbendam, Eenigenburg, Stroet, Groenveld, Burgervlotbrug en Sint
Maartensvlotbrug is nieuwbouw mogelijk wanneer gewenst door de huidige inwoners maar gaan wij
geen woonwijk inplannen. De lintbebouwing blijft intact, geen grootschalige nieuwbouw.
In Burgerbrug ondersteunen we het CPO-project. In Petten willen we op het huidige voetbalveld
woningbouw realiseren en de sportvelden verplaatsen, om samen het dorp verder te ontwikkelen met
nieuwbouw.
Voor Callantsoog staan we open voor de verschillende ontwikkelingen. Daarbij mogen de
mogelijkheden rondom de sportvelden op onze steun rekenen. In Groote Keeten willen we uitbreiding
van reguliere woningen, zoals al is opgenomen in het Boskerplan, “Brekers” verbouwen tot
appartementen voor permanente bewoning en ontwikkeling naast het nieuwe hotel om daar woningen
te realiseren.
In ’t Zand gaan we verder met de huidige ontwikkelingen. Schagerbrug blijft groeien met de
ontwikkeling aan Buitenvaert en de bebouwing op het B-veld (Dijkzicht) van Vesdo. Op dit plan
ondersteunen wij het CPO-project. We denken dat de verdere groei mogelijk is achter het voormalige
gemeentehuis, nu Max Plazierhuis, met een aansluiting op het Hoenderpark. In Sint Maartensbrug
ontwikkelen we woningbouw op de voormalige schoollocatie.
In Schagen gaan we verder met Muggenburg-Zuid, waarbij een goede aansluiting noodzakelijk is via
de N245 en met de locatie tegen het centrum aan, Oudshoorn en de huidige schoollocatie Ark aan de
J. Israelstraat. Maar we staan ook open voor de uitbreiding van de Waldervaart aan de westelijke
zijde. Daarna volgt de ontwikkeling Schagen-Oost.
Hier staan we voor:
Woningen in dorpen en wijken verbeteren
Visie richting woningbouwcorporaties, goede prestatieafspraken, leefbaarheidsaanpak, beleid
gericht op voorkomen van overlast en realisatie voldoende sociale huurwoningen
Verduurzamen woningvoorraad
Nieuwbouwkavels in elk dorp
Betaalbare kavels
Oud kunnen worden in je eigen dorp, zorg voor voldoende seniorenwoningen
Bevorderen levensloopbestendig wonen
Energieneutraal bouwen belonen
Stimuleren doorstromen
Uiteraard is hierbij ons 7 woonverbeterplan de basis van deze ontwikkelingen.
Woningen in dorpen en wijken (duurzaam) verbeteren
We bouwen waar het kan op efficiënte wijze om meer woningen te kunnen bouwen
We bouwen voldoende 1/2 kamerwoningen voor de starters en spoedzoekers
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We bouwen betaalbare huur- en koopwoningen. We zoeken hierbij naar kansen om dit te
realiseren.
We stimuleren doorstroming en hiervoor willen we een budget beschikbaar stellen om het
verhuizen te aantrekkelijk te maken.
We willen ruimte maken voor de bouw van flexwoningen en duurzame woonvormen
Handhaving tegen oneigenlijk woninggebruik
Voorrang van eigen inwoners van 30% van de sociale koopwoningen in de prijsklasse tot €
355.000,00.
Zelfbewoningsplicht verplichten voor woningen (nieuwbouw en bestaande bouw) tot €
355.000,00.

Openbaar gebied moet ons visitekaartje zijn
Een kwalitatief goed openbaar gebied draagt bij aan een fijne leefomgeving. De afgelopen periode is
er achterstallig onderhoud weggewerkt. Toch zijn er vele miljoenen euro’s extra noodzakelijk, om de
basis op orde te brengen.
JessLokaal wil de komende periode extra investeren in een aantrekkelijk openbaar gebied. Ervoor
zorgen, dat het openbaar gebied goed wordt onderhouden, is een belangrijke taak van de gemeente.
Het openbaar gebied wordt door diverse partijen onderhouden en een goede samenwerking tussen
deze partijen is belangrijk.
JessLokaal wil deze afstemming verbeteren. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in achterstallig
onderhoud van wegen en fietspaden. Ook de komende jaren (2022-2026) is jaarlijks bijna 3 miljoen
euro extra nodig, om fietspaden, voetpaden, wegen, speelvoorzieningen en groene perken en
bloembakken op een kwalitatief acceptabel niveau te brengen. Zolang er een tekort is in de
gemeentelijke begroting moeten we keuzes maken, is onze boodschap.
JessLokaal vindt dat er vaker gemaaid moet worden, daar waar verkeersveiligheid erom vraagt.
Ditzelfde geldt in de woonwijken en bij speelvoorzieningen. Ook moet het groenonderhoud verbeterd
worden. Onkruid? weg ermee! In de centra van onze dorpen en wijken, maar ook voor de
toegangswegen naar dorpen en wijken streven wij het hoogste onderhoudsniveau na. Dit betekent dat
het onderhoudsniveau in bijvoorbeeld Warmenhuizen gelijk moet zijn aan die van Schagen-centrum.
In woonwijken moet onzes inziens ook een kwaliteitsslag worden gemaakt. In steeds meer dorpen en
wijken ontstaan burgerinitiatieven om zelf een extra ‘plus’ op het bestaande onderhoudsniveau te
zetten. Dergelijke initiatieven moeten wat ons betreft voor de volle 100% worden ondersteund door de
gemeente.
Hier staan we voor:
Basisonderhoud wegen, fietspaden en groen verbeteren en naar een hoog kwaliteitsniveau
brengen. (Hiervoor geldt: voorrang op onderhoud stoepen en fietspaden, wegen komen op de
3e plek wat onderhoud betreft)
Zo snel mogelijk jaarlijks 3 miljoen extra begroten voor onderhoud. Dit al laten ingaan in 2025
i.p.v. 2028!
Buurtinitiatieven ondersteunen
Verlichting moet het doen en zo niet, dan sneller vervangen.
Meer geld voor groenonderhoud en een hoger onderhoudsniveau
Verbetering onderhoud toeristische gebieden (de toeristische kernen Callantsoog, Petten,
Schagen en Sint-Maartenszee, Groote Keeten)
Wegwerken achterstallig onderhoud wegen en fietspaden

De fiets als spil in goede bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een goed vestigingsklimaat. Om de bereikbaarheid van
onze gemeente te verbeteren is het erg belangrijk om de N9 nu definitief aan te pakken. Dit ook met
het oog op alle toeristen die onze gemeente bezoeken. De gemeente moet daarom samen met
andere gemeenten, provincie en het rijk vol inzetten op de aanpak van de N9. Dit is cruciaal voor een
goede verbinding richting Den Helder en Texel.
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Er worden te vaak beloftes gedaan aan een dorp zonder dat er budget voor is. De frustraties vanuit de
dorpen door inwoners en dorpsraden zijn wat JessLokaal betreft terecht. Wij geven onderhoud
voorrang op herinrichtingen en doen geen beloftes die verder reiken dan één raadsperiode.
Fietsen neemt een belangrijke rol in van onze samenleving. Dit geldt evenzo voor gemeente Schagen.
JessLokaal wil een kwalitatief goed fietswegennet en zal dan ook pleiten voor aanpak van onze
fietspaden. Dit niet alleen in onze toeristische gebieden maar vooral ook tussen de dorpen, wijken en
Schagen-centrum. Er is de afgelopen periode een behoorlijk aantal fietspaden vernieuwd, maar er is
ook nog een hoop werk te doen. Goede, aantrekkelijke en veilige fietspaden heeft voor JessLokaal
prioriteit.
Hier staan we voor:
Beloofde herinrichtingen in Tuitjenhorn, Schagerbrug, Warmenhuizen, St. Maartenszee en
Schagen voeren we uit
Bij herinrichting Schagen gaan we in het centrum voor autovrij (Markt en Gedempte
Gracht wordt bestemd voor wandel/fiets verkeer)
Geen nieuwe herinrichtingen tot aan 2025.
Herinrichtingen worden wel uitgevoerd op plekken waar het riool wordt vervangen,
hierdoor hoeft er maar één keer gewerkt worden op één plek.
Bij groen licht provincie staan wij achter de omleidingen Rijksweg N9 bij Burgervlotbrug en
Sint Maartensvlotbrug.
30 km is de norm bij herinrichting binnen de bebouwde kom
De fietser is de belangrijkste weggebruiker in onze plannen
Aanwonenden zijn de belangrijkste gesprekspartner bij een herinrichting
Verkeerdrempels en binnen de bebouwde kom remmen het verkeer en ook het landbouwen vrachtverkeer
aantrekkelijke fietsroutes en goed onderhouden fietspaden
aanpak verkeersonveilige situaties, zoals kruispunt Zeeweg/ provinciale weg in Sint
Maartenszee, kruizing aan de Speketersweg/Woudmeerweg en
Dergmeerweg/Warmerhuizerweg
aandacht voor routes landbouwverkeer

Geen troep op straat, je buurt hoort schoon
Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone buurt. Helaas komt er nog te vaak afval op straat. Dit
moeten we tweeledig verminderen. Aan de ene kant moeten we zorgen dat er minder afval op straat
komt, anderzijds moeten we initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen, dat afval op straat verleden
tijd is. Acties als: ‘Bermafval, Wij ruimen het op’ in Warmenhuizen en “zwabberen” in Dirkshorn en
andere dergelijke initiatieven worden door JessLokaal omarmd.
Hier staan we voor:
Meer prullenbakken in de openbare ruimtes, liefst uitnodigend zoals blikvangers.
Mensen die afval op straat gooien worden standaard aangesproken door BOA’s, vanaf 2e
overtreding boete.
Als de buurt dit wenst, plaatsen we bladbakken.
Wij zijn voor het ophalen van oud papier door verenigingen anders lopen zij inkomsten mis.
Veilig wonen en leven handhaven
De politie staat onder druk. Er komen steeds meer handhavingstaken bij de gemeente te
liggen. Wij willen een gemeente die hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Hiervoor moeten er
meer BOA’s komen om de extra taken uit te kunnen voeren
Cameratoezicht in stad Schagen wordt structureel.
Blijven aandringen bij politie op handhaven binnen 30km zone

We zijn bereikbaar in alle dorpen en kernen
Openbaar vervoer staat onder druk op het platteland en ook in onze gemeente. Wij blijven strijden
voor het behoud van goed openbaar vervoer. Dit vragen wij zowel van de NS als van Connexxion.
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Hier staan we voor:
Schagen is een overstapplaats en dit wordt ook zo gezien door provincie
Toeristische kustplaatsen verdienen hogere prioritering in aanbesteding
Buurtbus is en blijft een belangrijke aanvoerlijn naast regulier OV
Mobipunten verder uitrollen door de gehele gemeente, dus ook in de kleine kernen
De Noordkophopper (collectief alternatief voor het zorgvervoer) blijft voor ons het initiatief om
mensen meer mobiel te maken in het buitengebied. Dat betekent dat er aangedrongen moet
worden op een betere samenwerking tussen de huidige vrijwillige vervoerspartijen.

3. We zijn er voor elkaar
Zorg en ondersteuning zijn brede begrippen. De zorg waarvoor we verantwoordelijk zijn, zijn de
Jeugdwet, WMO en Participatiewet. Wij hechten eraan, dat alle mensen zo goed mogelijk kunnen
meedoen. We moeten ons weerbaar maken. De zorg komt niet automatisch. Voor JessLokaal staan
de inwoners centraal. Ondersteuners moeten niet denken vanuit aanbod van voorzieningen, maar
denken vanuit de behoefte van de inwoner. De inwoner centraal stellen betekent dat we respect
hebben voor de keuzevrijheid van de mens. Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk.
Zelfredzaamheid is het vertrekpunt. Waar dat niet lukt, zelfs niet met behulp van de eigen omgeving,
ondersteunt de gemeente. Veel voorkomende vormen van ondersteuning zijn verstrekken van
scootmobielen, rolstoelen, toekennen van taxivervoer en huishoudelijke ondersteuning, maar ook
begeleiding. Dit moet goed gebeuren, er is hier nog een inhaalslag te maken. Het moet beter.
JessLokaal vindt het ook belangrijk dat er naar de inwoner als geheel gekeken wordt. Niet alleen naar
welke ondersteuning nodig is, maar ook hoe staat het met het sociale leven van deze persoon: wie
gaat eens een keer biljarten met deze meneer of een spelletje doen met deze vrouw? Ook daar moet
veel in geïnvesteerd worden de komende jaren

Gezonder leven is ons gezamenlijk belang
Er moet nog meer ingezet moeten worden op gezonder leven. Een ongezond leefpatroon komt voor in
alle lagen van onze bevolking en zowel kinderen, volwassenen als ouderen kunnen hiermee kampen.
JessLokaal wil dat gemeente Schagen zich blijft inspannen om haar inwoners te bewegen gezonder te
gaan leven. Zowel de huisartsenzorg als eerstelijnszorg staan onder druk. Er ontstaat (is al) een tekort
aan huisartsen in Kop van Noord-Holland. Inzet is nodig om meer huisartsen naar onze regio te
krijgen. Het Noordwest ziekenhuis moet blijven in Den Helder en Alkmaar, omdat deze ziekenhuizen
van cruciaal belang zijn voor de zorg in onze regio. Daar moeten we ons sterk voor blijven maken.

We hebben zorg voor elkaar
Ondersteuning door een professional of overheid is een groot goed. Het is geen middel tegen
eenzaamheid. Zorg dat de drempel zo laag mogelijk is voor iemand om deel te nemen aan de
maatschappij. Iemand ophalen is vaak effectiever dan meer activiteiten organiseren.
Als JessLokaal zijn wij voorstander van wederkerigheid. Mensen die een uitkering ontvangen doen
wat terug voor de maatschappij en leveren een tegenprestatie. Bijvoorbeeld door het doen van
vrijwilligerswerk binnen het verenigingsleven, de (ouderen)zorg, welzijn of in de openbare ruimte.
JessLokaal ziet dit ook als een oplossing, die bij kan bijdragen aan de gevolgen van de vergrijzing,
omdat het aanbod van vrijwilligers hiermee wordt vergroot.
JessLokaal stimuleert de mogelijkheden van participatie voor ouderen in het arbeidsproces (ook na de
officiële pensioengerechtigde leeftijd), in sport/bewegen en in het verenigingsleven (zowel deelnemen
aan, als vrijwilliger in). Door participatie in het sociale leven blijven mensen langer zelfredzaam,
krijgen een groter sociaal netwerk en hebben hierdoor in veel gevallen pas op een later moment
formele zorg nodig.

Ruimhartig armoede- en minimabeleid
Een deel van onze inwoners heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn en er moet
wat aan gedaan worden. De beste remedie naar een beter leven is een betaalde baan. Een baan
zorgt voor zelfvertrouwen, sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement. En bovenal
zorgt een vaste baan voor vast inkomen. Waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden, moet de
gemeente een vangnet bieden. JessLokaal vindt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in kinderen
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die in armoedesituaties opgroeien, opdat zij een beter toekomstperspectief krijgen. De gevolgen van
langdurige armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot problemen,
achterstanden en tot sociale uitsluiting. Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren
op school of probleemgedrag gaan vertonen. Voor gezinnen en kinderen die in armoede opgroeien,
moet de gemeente ondersteuning bieden. Er zijn nu al vele goede regelingen die voor ondersteuning
zorgen. JessLokaal wil hiermee doorgaan. Een ruimhartig armoede- en minimabeleid is waar
JessLokaal voor gaat.

Wij vinden de mantelzorgers van belang voor onze samenleving
Het cement van de samenleving, zijn de mensen zelf en niet de gemeente. De samenleving is een
samenwerking van mensen. Mensen die graag een zinvol leven willen leiden en die ook naar elkaar
omzien. Dit kan door vrijwilligerswerk of door mantelzorgwerk bij ziekte of beperking. Zowel de inzet
van vrijwilligers als de inzet van mantelzorgers is de kurk waarop de samenleving drijft. Bij
mantelzorgers is de druk soms erg hoog. Mantelzorgers moet gewaardeerd en ondersteund worden,
ook bij nieuwe initiatieven.
Allerlei vrijwilligersorganisaties hebben moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden. Als om ondersteuning
gevraagd wordt moeten we die bieden, bijvoorbeeld via Probedrijven, Wonen Plus Welzijn,
Sportservice Schagen en via inzet van inwoners die een tegenprestatie moeten leveren in verband
met hun uitkering. In het kader van de vergrijzing ziet JessLokaal een dringende noodzaak om dit
sneller op te pakken. Hierover komen we terug in de paragraaf; ‘Vergrijzing vindt ook plaats in de
gemeente Schagen’.

Hier staan we voor:
Niet rekenen vanuit budget, maar vanuit de inwoner
Inwoner centraal en zorg op maat
Mantelzorg en informele zorg ondersteunen
Ruimhartig armoede- en minimabeleid
Continue inzet om mensen in de bijstand aan het werk te helpen
Aanpak bijstandsfraude
Tegenprestatie voor een uitkering zien wij als een van de oplossingen
Iedereen doet mee aan de samenleving en wordt op zijn verantwoordelijkheid aangesproken
Overlast gevende personen moeten ondersteund worden om hun leven op orde te krijgen en
tegelijkertijd moet overlast die ze veroorzaken bestreden worden
Voldoende ondersteunende maatregelen om te voorkomen dat kinderen in armoede
opgroeien
Burgerinitiatieven moeten gekoesterd en ondersteund
Meer investeren in verhogen van de gezondheid van onze inwoners

Ouderen moeten goed wonen
Het is een feit, dat je kwetsbaarder wordt bij het ouder worden. Ouderen moeten langer thuis blijven
wonen. Het aantal alleenstaande ouderen neemt toe. Ouderen wonen vaak in voor hun ongeschikte of
te grote huizen. Er is onvoldoende geschikte woonruimte voor ouderen beschikbaar, met
doorstroomproblematiek op de woningmarkt tot gevolg. Om de doorstroming te bevorderen en
ouderen langer thuis te kunnen laten wonen zijn meer passende woningen voor ouderen nodig.
Tegelijkertijd is deze vraag actueel voor starters, arbeidsmigranten, statushouders en asielzoekers.
Hiervoor verwijzen wij dan ook naar de paragraaf ‘Onze oplossing voor het dossier wonen ons 7punten WoonVerbeterplan’.

Vergrijzing, ook in Schagen
Voor onze inwoners is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in het dagelijks
leven: zelf boodschappen doen, vrijwilligerswerk doen, oppassen op kleinkinderen, een bezoek aan
het museum en reizen met het openbaar vervoer. Dat is een grote uitdaging voor ons als
plattelandsgemeente en ook voor de stad Schagen. Naarmate kwetsbaarheid van ouderen toeneemt,
zijn deze activiteiten niet meer vanzelfsprekend. Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en
ondersteuning te bieden, staan we als gemeenschap voor een belangrijke opgave. Er is bijvoorbeeld
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meer zorgpersoneel nodig, terwijl het aantal werkenden afneemt. Dat vraagt creativiteit en
ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Naast het zorgdragen voor passende huisvesting
moeten we ook zorgen voor een goede woonomgeving, zodat inwoners eenvoudig langer zelfstandig
naar buiten kunnen. Zo zullen we de huiskamer en ontmoetingsprojecten verder blijven ontwikkelen in
de dorpen en wijken.

meer bewegen is onze boodschap
Vaak is men minder in staat aan te haken bij sport, verenigingen en maatschappelijke activiteiten. Wij
moeten faciliteren, dat de ouderen mee kunnen blijven doen en niet dat ouderen zich moeten
aanpassen aan de situatie.Samen met verenigingen en sportservice Schagen willen we een
programma om ouderen meer te laten bewegen.

We moeten samen zorgdragen voor goede betaalbare ondersteuning
We zien het effect dat voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg nog meer druk
is op het WMO-budget van de gemeente. We moeten daarom nu hierop gaan anticiperen, want is de
huidige situatie nog wel houdbaar? En hoe verhoudt dit zich tot kosten voor de Jeugdzorg, die ook
fors stijgen. Voor JessLokaal betekent dit dat er een groter beroep moet worden gedaan op
mantelzorg en vrijwilligers op het gebied van zorg en welzijn. Dat sluit naadloos aan bij onze visie om
het verenigingsleven er beter bij te betrekken. Waarbij we wel de zorg erkennen, dat ook dit mogelijk
op termijn een zware wissel zal gaan betekenen voor het vrijwilligerswerk, waarop het
verenigingsleven draait. JessLokaal ziet dan ook kansen, maar dan moeten we het wel samen
wensen en de problemen erkennen.

De vergrijzing is de uitdaging voor de gehele samenleving
JessLokaal ziet de vergrijzing niet als een probleem, maar als een uitdaging die we met de gehele
samenleving aan moeten gaan. Nabuurschap, naar elkaar omkijken en sociale netwerken zijn hierbij
van essentieel belang. JessLokaal gelooft erin dat de uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing enkel
en alleen in samenwerking met professionele en vrijwillige organisaties op het gebied van wonen, zorg
en welzijn het hoofd kunnen worden geboden. Jess Lokaal investeert dan ook in de samenwerking
van netwerken. Denk hierbij aan zorgpartijen, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties,
WonenPlus, welzijnorganisatie en de woningcorporaties. Hierdoor zijn we samen in staat om de
kennis en expertise op dit dossier optimaal te benutten, samen kunnen we het aan, is ons motto voor
de komende jaren!
Hier staan we voor:
Wij gaan door met de ondersteuning van WonenPlusWelzijn
Zorg voor faciliteiten bij elkaar. Het ideale scenario is een gebied met winkels en
ouderenwoningen bij scholen.
Cursus valtechniek
Meer sportservice Schagen betrekken, blijven bewegen maakt mensen actief.
(bewegingsconsulent)
Woonvormen als hofjes en gemengd bouwen van ouderen en jongeren, hiermee realiseren
we mantelzorg.
Versoepelde regels rondom Kangoeroewoningen blijven we steunen
Zorg en ondersteuning thuis of dichtbij waar mogelijk. Anders moeten we het vervoer regelen.
Sociale kaart moet digitaal en op papier. De gemeente zet dit op en actualiseert het
voortdurend. Het wordt geschreven vanuit de doelgroep.
Indicaties bij ouderen (WMO) moeten langdurig worden afgegeven.
Ondersteuning van vrijwilligers zoals dorpsondersteuners, gebiedscoördinatoren &
praktijkondersteuners dementie. Ook pleiten wij ervoor dat het contact met ambtenaren op
een laagdrempelige manier tot stand moet kunnen komen.

Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk
Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden stimuleren we zelfredzaamheid en preventie.
JessLokaal gelooft erin dat Reablement een belangrijke bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid
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van ouderen. Tevens is het van grote waarde voor zowel de kwaliteit van leven van ouderen als in het
voorkomen van een (formele) zorgvraag. Reablement heeft als doel om mensen zo onafhankelijk
mogelijk te maken van zorg. Denemarken loopt in Europa voorop met reablement. Daar is deze
benadering van ouder worden een wettelijke voorwaarde voor zorg. Ruim 60 procent van de Denen
die thuiszorg krijgt is na maximaal drie maanden weer zelfredzaam. JessLokaal ziet Reablement dan
ook als een belangrijke oplossing voor de gevolgen van de vergrijzing. Ditzelfde geldt voor het belang
van bewegen en preventie (denk bijvoorbeeld aan valpreventie). Dit alles sluit naadloos aan bij de
paragraaf ‘ouderen moeten goed wonen’
Hier staan we voor om Reablement mogelijk te maken:
JessLokaal stimuleert het bouwen van seniorenwoningen, geclusterde woonvormen, hofjes en
andere woonvormen als tussenvom tussen thuis en het verpleeghuis (sluit aan bij onze
plannen over het stimuleren van doorstroming, bouwen voor 1 persoonshuishoudens en bij
‘ouderen moeten goed wonen).
JessLokaal stimuleert beweegprogramma’s voor ouderen, zodat ouderen in de gelegenheid
worden gesteld fit en vitaal te blijven (sluit aan bij onze visie over sport en gezond leven).
Inzet op Buurtkamers/DOP/Huiskamerprojecten met activiteiten en dagbesteding, waardoor
een bijdrage wordt geleverd aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen (sluit aan bij
onze visie over buurt- en dorpshuizen en verenigingsgebouwen als ontmoetingspunten).
Jess Lokaal is van mening dat de gemeente de wettelijke verplichting vanuit de Wmo moet
nakomen. Vanuit het belang van de betaalbaarheid van zorg, ook op de langere termijn, is
Jess Lokaal er voorstander van burgers aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Is
het noodzakelijk dat burgers met een hoog inkomen/groot vermogen vanuit de Wmo een
rolstoel, traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp gefinancierd krijgen? Of zijn deze mensen
ook altijd in staat geweest om een fiets, auto te kopen en een schoonmaakster in te huren?
Door hier anders mee om te gaan zal de gemeente in staat blijven om de Wmo-voorzieningen
te kunnen blijven bieden voor de burgers die dit nodig hebben/financieel niet zelf kunnen
verzorgen. Dit is misschien geen populair verhaal, maar wel een eerlijk en reëel verhaal om
de Wmo-voorzieningen hopelijk toekomstbestendig te kunnen blijven financieren.

Prachtig om op te groeien
We hebben een mooie gemeente om in op te groeien. Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te
zijn en moeten het fijn vinden om in de gemeente Schagen te wonen en te blijven wonen. Dit begint
door goed onderwijs, aantrekkelijke sportvoorzieningen, prettig wonen en perspectief op een baan te
bieden. Hiervoor zijn voorzieningen belangrijk. We hebben in de meeste kernen veel faciliteiten
dichtbij met daarbij de balans van een veilige omgeving. JessLokaal wil eigen initiatief vanuit de jeugd
ondersteunen. Jongeren weten zelf heel goed wat ze willen en de gemeente moet daarin participeren.
Niet vanuit de gemeente bedenken wat goed is voor jongeren, maar vanuit de jongeren zelf plannen
ontwikkelen.
Wij staan open voor nieuwe initiatieven ter vermaak (Skagaventure, de Goudvis of Het land van
Fluwel) waarbij wij aantekenen, dat dit soort vermaak niet de kern is voor een veilige woonomgeving.
We gunnen elke jongere de kans op een goede ontwikkeling, waarin sport of cultuur thuishoren.
Daarnaast gunnen we elk kind en jongere de ontwikkeling van doorzettingsvermogen. Dat kan deels
opvoeding maar zeker ook door ervaringen opgedaan bij verenigingen, bijbaantjes of vrijwilligerswerk
bewerkstelligd worden. Voor degenen bij wie dat niet lukt moet een goed vangnet zijn, niet elke
ontwikkeling loopt gelijk.

Onze jeugd heeft recht op goed onderwijs
Uitval van jongeren moet voorkomen worden. De gemeente moet erop toezien dat elk kind goed
onderwijs wordt geboden. Een goede samenwerking tussen onderwijs, welzijn en zorg moet uitval van
jongeren voorkomen.
Een basisschool in een dorp en wijk is belangrijk voor de leefbaarheid en het sociale netwerk.
JessLokaal vindt dat ieder dorp of wijk een basisschool moet hebben. Daarbij in aanmerking
genomen, dat er wel kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. We hanteren de landelijke norm voor
het openhouden van basisscholen. Wij kiezen er niet voor om een eigen norm te stellen, die boven de
minimumnorm uitkomt. Uiteindelijk gaan de schoolbesturen hierover. Een ingezette weg is het
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kindcentrum. De ingezette lijn moet worden doorgezet. Een kindcentrum biedt in of bij de basisscholen
opvang aan op kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en tussenschoolse
opvang. De plek waar kinderen van alle leeftijden zich thuis en veilig voelen en waar ieder kind
zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.
We zien wel een groot probleem, namelijk de uitval van jeugd in het Voortgezet onderwijs.
JessLokaal wil met het bedrijfsleven werken aan de uitbreiding van aanbod van stages en
leerwerkplekken. Maar ook bijbanen, vakantiebanen e.d. zijn voor deze groep jeugd van belang.
Bovendien ondersteunt deze uitbreiding het bedrijfsleven, die nu al te maken krijgt met een krappe
arbeidsmarkt.

Motoriek jonge kinderen holt achteruit
Onlangs luidden enkele topsportcoaches en bewegingsdeskundigen de noodklok. De motoriek van de
kinderen van nu is heel slecht. Zo slecht, dat wij dit binnen nu en 10 jaar gaan merken in de topsport.
We zullen genoegen moeten nemen met veel minder successen in zowel de teamsporten als de
individuele sporten. Maar ook zullen kinderen fysiek klachten krijgen en obesitas ligt op de loer.
Diverse sportbonden zien met lede ogen aan, dat het aantal leden afneemt. In de gemeente Schagen
hebben diverse takken van sport hier al mee te maken. Oorzaken van een slechte motoriek zijn o.a:
kinderen zitten te veel en te lang achter een scherm. Je ziet kinderen niet meer klauteren en klimmen
in bomen en speeltoestellen JessLokaal ziet hierin ook een taak voor de gemeente en vindt dat we
met name ook ouders op de gevaren van te weinig bewegen moeten wijzen. Nadere uitwerking van
het sportakkoord en zien wij hierin ook een nadrukkelijk rol voor Sportservice Schagen. Aan hen de
opdracht om in Schagen met acties te komen, kinderen aan het bewegen te krijgen. Samen met de
verenigingen de accommodaties openstellen om dit na de schooltijden te faciliteren. We willen daarom
aansluiten bij de proef (gemeente Texel) van het ”IJslandse Model“, dit model is in IJsland zeer
succesvol gebleken.

We staan klaar voor jeugd die geholpen moet worden
Willen we het gebruik van jeugdhulp terugdringen dan is er een brede aanpak nodig. Daarbij moeten
allerlei instellingen, zoals scholen, buurtwerk, wijkagent, vrijwilligersorganisaties etc. met elkaar
samenwerken. Om op deze wijze een buurt te creëren, waarbij jeugdhulp tot een minimum wordt
beperkt.
Hier zal nog veel meer inzet nodig zijn, dan tot nog toe is gebeurd, want we zien in de huidige cijfers
nog te weinig effect. Goed functionerende wijken kunnen veel ellende voorkomen. Ellende zoals
achterstand, overlast, etc. JessLokaal vindt dat inzet op preventie en vroegtijdige signalering moet
worden voortgezet. Een aanpak om zodoende probleemsituaties vroegtijdig te kunnen oplossen. We
weten dat er verschillen blijven bestaan en mensen hard en gemeen kunnen doen. Pesten, huiselijk
geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag zullen ook in de toekomst blijven voorkomen. Wij
voeren actief beleid om dat de kop in te drukken, maar realiseren ons dat we het niet kunnen
wegpoetsen. Door ons beleid willen we complexe trajecten voorkomen en wordt duurdere zorg, als
gevolg van te laat ingrijpen, voorkomen.

Jongeren willen ook deelnemen aan de samenleving, wij bieden die kans
Jongerenvoorzieningen zijn en blijven hard nodig. De doelen van jongerencentra, de verenigingen en
ontmoetingsplekken zijn participatie en preventie. Deelname aan de organisatie van activiteiten en
evenementen heeft in veel dorpen al voor positieve ontwikkelingen gezorgd. Jongeren krijgen hierdoor
sneller een verantwoordelijkheidsgevoel en een doel voor de vrije uren. JessLokaal wil dat jongeren
actief worden gesteund op school en met werk.

JessLokaal wil jongeren ondersteunen, maar dan samen met de jongeren
Er zijn nog steeds jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen of onvoldoende
ondersteuning van de gemeente krijgen. Deze jongeren moeten in beeld komen en van daaruit
worden begeleid naar school, of een stage, of aan het werk. We zorgen er samen met werkgevers ook
voor, dat die stages en/of dat werk er zijn. Onze jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en
gezonde omgeving, waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Ontspanning en ondersteuning is
hierbij belangrijk, we moeten samen werken aan een goed programma.
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We hechten groot belang aan onze jongerenwerkers. De jongerenwerkers, jongeren, wijkagenten,
maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners zijn de oren en ogen van onze gemeente.
JessLokaal wil blijven investeren in deze lokale krachten, omdat JessLokaal van mening is dat
preventie de sleutel is voor een veilige samenleving.
Het kind staat centraal in onze jeugdhulp en jeugdzorg. Dat betekent dat er zo min mogelijk
verschillende hulpverleners over de vloer komen. Ook dat verschillende instanties goed samenwerken
en dat hulp aansluit bij wat daadwerkelijk nodig is. Door op tijd goede hulp te bieden, helpen we
ergere problemen te voorkomen.
Hier staan we voor:
Wij gaan door met projecten ter educatie zoals JOGG, sportactiviteiten van Sportservice
Schagen en muziekeducatie op scholen.
Hulp en zorg voor kinderen is vooral gericht op het gezin en dichtbij geregeld
Jongerenraad moet stevig van de grond komen. De jongerenraad zit minimaal 2 keer met
B&W per jaar. Het College legt hier verantwoording over af aan de gemeenteraad tijdens
een openbare raadsvergadering.
Speeltuinen mogen meer worden gecentraliseerd met als voorwaarde dat er grotere
speeltoestellen komen. Zodat het voor alle leeftijden van de basisschool een waardige
speelplaats wordt.
Stimuleren kinderen om te gaan sporten, om motoriek te verbeteren. Hiervoor willen we
ons aansluiten als proefgemeente voor het IJslandse model.
De ruimte bieden aan onze jeugd en in samenspraak met jongeren voorzieningen
realiseren
Investeren in de aantrekkelijkheid van onze gemeente om daarmee te zorgen onze
jongeren te binden aan de gemeente Schagen
Jongerenwerk blijven ondersteunen
Jongerenwerkers structureel inzetten, zowel preventief, als bij overlast.
Volop inzetten op preventie in de jeugdhulp
Aanpak overlast jongeren blijvend inzetten
In stand houden van extra activiteiten voor jeugd tussen 12 – 18 jaar, zeker gedurende de
vakantieperioden
JessLokaal wil dat de indicatiesteller, onze ambtenaren, de rol van ‘kritische vriend’
inneemt als er een indicatie met ontwikkelingsdoel wordt afgegeven. Een mens kan meer
dan ze zelf weet. Het pamperen heeft niet onze steun, stimuleren moet het doel zijn.
Geef langere WMO-indicaties ( >2 jaar) als er geen ontwikkelingsdoel in de ondersteuning
zit.
Zorg met projecten / ondersteuning & programma’s vooral dat iemand zijn (gevoel van)
autonomie kan groeien.
Zorg voor goede afstemmingsmomenten tussen inwoner, zorgverlener en consulent bij
indicaties met ontwikkelingsdoelen.
Chronische diagnoses behoeven geen herindicatie.
Inwoners met een chronisch of progressief ziektebeeld moeten we ontzien en
ondersteunen en verder geen indicaties stellen.

Dieren horen thuis in onze samenleving
JessLokaal heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor overlast,
die dieren of hun baasjes kunnen veroorzaken. De dierenambulance en dierenasiels verrichten goed
werk en verdienen ondersteuning. Maar de gemeente heeft ook een belangrijke rol in het signaleren
van misstanden en het voorkomen van dierenleed en/of overlast. Zo nodig dient de APV bepaalde
zaken te regelen om dierenwelzijn te verbeteren en dierenoverlast te voorkomen.

4. Werken aan een duurzame gemeente
Het milieu waarin wij leven is van en voor ons allemaal en direct van invloed op de inrichting van de
openbare ruimte, ons woongenot, ons werk, kortom op ons hele leven. Duurzaam gaat daarom niet
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alleen over het nu, maar vooral over het toekomstbestendig maken van ons leefmilieu. JessLokaal
vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen, waar het gaat om duurzame, realistische
en betaalbare oplossingen. Het realiseren van deze ontwikkelingen en de af te spreken/afgesproken
doelen vraagt om een afweging van vele belangen.
JessLokaal vindt juist in dit dossier de positie van onze inwoners en ondernemers essentieel. Wij
denken dat het de belangrijkste voorwaarde is voor het laten slagen van de plannen. Voldoende
betrokkenheid zorgt voor draagvlak en draagt bij aan het sneller en efficiënter invoeren van de
maatregelen en het succesvoller realiseren van de doelen. Dit geldt voor zowel op korte maar vooral
op de langere termijn.

Verder kijken met energie
De traditionele energie heeft zijn langste tijd gehad. Het is te vervuilend en op termijn niet meer
voorradig. Nieuwe bronnen zijn onder meer zonne- en windenergie. Daarnaast worden andere,
nieuwe methodes onderzocht, zoals geothermie, waterstof of warmtepompen.

De gemeente als voorbeeldfunctie
JessLokaal vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen, waar het gaat om duurzame
oplossingen voor energie, bouwen en de landbouw. JessLokaal is zich bewust van de opgave die er
ligt om in 2050 CO2 energieneutraal te zijn.. De grootste rol, die op dit vlak voor de gemeente is
weggelegd, betreft de communicatie, facilitatie en ondersteuning aan de inwoners.

Hoe zien wij onze rol bij de RES (Regionale Energie Strategie)
We zijn actief in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie). Dit vergt een bovenlokale, zelfs
bovenregionale aanpak met een grote betrokkenheid van inwoners, bedrijven en
(belangen)organisaties. Windmolens en zonnepanelen zie je tegenwoordig op vele plaatsen en in vele
maten. Uiteraard is JessLokaal voorstander van het duurzaam omgaan met onze aarde. En nieuwe
vormen van energievoorziening zoals zonne- en windenergie horen daar bij..
JessLokaal wil ons landschap en onze burgers beschermen en is daarom tegen meer grote
windmolens op land. Dit past niet in ons landschap, waar rust en ruimte (en mooie vergezichten)
kenmerkende waarden zijn. JessLokaal is voorstander van kleine windmolens (tiphoogte max. 21
meter) bij agrarische bedrijven en op of nabij bedrijventerreinen. JessLokaal is voorstander van
zonne-energie op daken, boven parkeerterreinen en kleinschalige zonneweides (t/m 2 ha) op en/of
aangrenzend aan agrarisch bouwblok.
We maken ons zorgen voor initiatieven van omringende gemeenten om wel grote windmolens te
plaatsen aan de rand van onze gemeente. Wij willen dat de gemeente Schagen in voorkomende
gevallen bezwaar moet aantekenen namens onze inwoners.
Er wordt teveel gepraat over het bereiken van het juiste aantal megawatt. JessLokaal maakt zich
zorgen over het draagvlak onder de bevolking.

Energiecoöperaties samen met inwoners ontwikkelen
Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan en aan de slag
gaan met duurzame energie. Leden van een energiecoöperatie worden zelf producent en consument.
Hierdoor is besparing op de energierekening mogelijk, maar kunnen opbrengsten ook worden gebruikt
voor investeren in de lokale gemeenschap. De aanleg van zonnedaken (op parkeerplaatsen,
woningen, bedrijven) moet ook kansen gaan bieden aan energiecoöperaties. JessLokaal is daarom
ook een voorstander van initiatieven van lokale energiecorporaties als het gaat om betrokkenheid,
draagvlak en profiteren van de opbrengsten. En dat in nauw overleg met inwoners, bedrijven en
(belangen)organisaties.

Inwoners en ondernemers zijn partners
Ook wil JessLokaal inwoners en bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Dit kan door regelingen
aan te bieden voor zonnepanelen, warmtepompen of isolatiemaatregelen. De energietransitie kan
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alleen maar slagen, als er ook volop werk wordt gemaakt van energiebesparing. Hoe minder we
verbruiken, hoe minder energie er opgewekt hoeft te worden.
De gemeente moet instrumenten ontwikkelen om energiebesparing voor inwoners en bedrijven
mogelijk te maken. De energietransitie kan niet alleen door de gemeente worden opgepakt, maar zij
zal vooral bedrijven en inwoners moeten stimuleren. Een goed voorbeeld van energiebesparing is dat
nieuwe woningen en gebouwen alleen nog energieneutraal en zonder gas worden gebouwd.
De komende periode zullen de nodige woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 toe zijn aan renovatie.
JessLokaal wil samen met inwoners, bedrijven en corporaties concepten ontwikkelen om
renovatiewoningen energieneutraal te kunnen maken. Opwekken van duurzame energie is belangrijk,
het besparen van energie is nog belangrijker.

Saneren van asbestdaken
In 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd. Dit is een forse opgave en is een landelijke verplichting.
JessLokaal wil dat eigenaren worden geholpen bij de aanpak en zelfs daar waar mogelijk meteen
verduurzamen, door het aanbrengen van zonnepanelen op daken.

Van afval naar grondstof
Het scheiden van afval moet leiden tot minder grondstoffengebruik. Recycling van afval moet hiervoor
zorgen. Inmiddels zijn er maatregelen genomen door het introduceren van een derde container en het
realiseren van sorteerstraten in dorpen en wijken. JessLokaal wil inwoners niet verplichten, maar wel
in staat stellen, om zo goed mogelijk te kunnen scheiden. Het systeem waar de inwoner betaalt per
kilogram afval (Diftar) heeft niet onze voorkeur, omdat het leidt tot illegale stortingen en meer
zwerfafval.
Het stimuleren van het scheiden van afval mag niet leiden tot minder legen van onze grijze en groene
containers. JessLokaal vindt het dan ook noodzakelijk om goed te monitoren hoe vol de verschillende
containers zijn.. Hierbij kan en moet ook rekening worden gehouden met de grote diversiteit van onze
gemeente. De papierinzameling op de huidige wijze door verengingen blijft wat JessLokaal betreft en
anders worden verenigingen gecompenseerd, omdat het een belangrijke inkomstenbron is.
JessLokaal staat voor een goede service tegen zo laag mogelijke kosten om te kunnen sturen in de
hoogte van de afvalstoffenheffing.
Hier staan we voor:
aantrekkelijke regelingen voor inwoners, bedrijven en verenigingen om te verduurzamen
stimuleren en faciliteren voor het energieneutraal bouwen door inwoners binnen de bestaande
bouw
afvalscheiden, maar aandacht voor service, dienstverlening en tarief
Bij de discussie rondom RES1 2.0 gaan we niet voor Megawatt, maar voor draagvlak
energiecoöperaties ontwikkelen
In 2050 is Schagen CO2-neutraal
De gemeente Schagen is een/het voorbeeld voor haar inwoners, organisaties en bedrijven
Nieuwe energiebronnen (windmolenparken en zonneweiden) horen niet thuis in ons groen en
attractief buitengebied. Kleine zonneparken alleen toegestaan langs doorgaande wegen en
wateren en als een mogelijkheid voor een energiecoöperatie.
Hemelwater zo veel mogelijk lokaal opvangen (afkoppelen van het riool) en vasthouden voor
afkoeling, voeding flora en fauna.
Zo veel mogelijk vergroenen om daarmee hitte en droogte het hoofd te bieden.
Nieuwe woonwijken direct inrichten op basis van deze uitgangspunten
In 2030 is het jaarlijks restafval gemiddeld 100 kg per persoon
De gemeente zet in op recyclinginnovatie ism de HVC
JessLokaal wil niet overgaan tot tariefdifferentiatie, maar collectief blijven afrekenen.
JessLokaal is van mening dat de HVC moet gaan investeren in recyclinginnovatie in plaats
van duurzaamheid.
1

Regionale Energie Strategie.
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5. Economie
Stad Schagen heeft een kernwinkelgebied en horeca
Een gezonde economie en bedrijfsklimaat zijn voorwaarden voor behoud en waar mogelijk versterking
van de werkgelegenheid in de gemeente Schagen. JessLokaal koestert alle ondernemers in onze
gemeente, want het midden- en kleinbedrijf fungeert als essentiële factor voor een stabiele basis van
onze economie. Een uitnodigend woon- en vestigingklimaat is hierbij essentieel.
Wij hechten eraan om goede relaties te onderhouden met de bedrijven in Schagen. Wij staan voor
een dienende overheid in een faciliterende rol i.p.v. onnodige en overbodige regelgeving die
ondernemers afstoot. En JessLokaal staat positief tegenover startende ondernemers en faciliteert hen
waar mogelijk.
De komende jaren verandert onze economie in rap tempo. Waar mogelijk zal de versterking van de
economie gekoppeld worden aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dat kan door vanuit het
economisch domein verbindingen te leggen met domeinen als duurzaamheid, gezondheid, zorg,
sport, mobiliteit, veiligheid en energie. Verschillende ontwikkelingen, zoals automatisering,
robotisering en verdergaande verduurzaming leiden tot een circulaire economie en vernieuwing van
werkgelegenheid. Als gemeente anticiperen wij hierop, door in te zetten op deze transitie en
specifieker op een goede aansluiting van arbeid en onderwijs.
Stad Schagen
De cultuurhistorische waarde van de stad Schagen kan gebruikt worden om de binnenstad nog meer
te positioneren. Het centrum verdient meer samenhang zodat het aantrekkelijker wordt voor inwoners,
bezoekers én ondernemers. Het centrum van Schagen is niet alleen een “place to buy” maar nog
meer een “place to be”, de huiskamer van de stad, waarin ook meer groen komt. Wij zijn bereid om
medewerking te verlenen, te transformeren en te investeren ten behoeve van de zichtbaarheid,
bereikbaarheid, vindbaarheid en gastvrijheid van het centrum. Daartoe werken we samen met de
ondernemers en andere betrokkenen in het centrum, waaronder natuurlijk de bezoekers.
JessLokaal wil meer gemengde functies (wonen en ondernemen) toestaan in de binnenstad. Daarmee
behoud en verbeter je de levendigheid en voorkom je leegstand. We zien dat het steeds meer gaat
om beleving en minder om het aantal meters detailhandel. JessLokaal is bereid te experimenten in de
binnenstad met “pop-up stores”, gemengde functies (winkel met ondersteunende horeca etc.) en het
huisvesten van de grote winkelketens. Grote winkelketens en -centra buiten het centrum plaatsen,
zorgt er voor dat het kooppubliek wegtrekt uit het centrum.
JessLokaal ziet in de toekomst graag minder dominantie van het autoverkeer. Na de aanpak van de
Nieuwstraat en de verbouwing van het Makado zullen de Gedempte Gracht en de Markt een gezellig
autovrij winkel- en uitgaansgebied moeten worden. Meer toeristen en consumenten zonder de
leefbaarheid van de bewoners aan te tasten.
Toevoeging van een aantal woningen in een aantrekkelijke woonomgeving met een goede aansluiting
bij het kernwinkelgebied (Nieuwstraat, Markt, deel van de Loet ,Gedempte Gracht en het Makado) kan
het draagvlak voor de voorzieningen in de stad versterken. Hierbij moet zowel aandacht voor jongeren
als voor senioren aanwezig zijn. De laatste groep wil vaak graag in de eigen buurt blijven wonen,
maar dan wel in een woning zonder trappen.

Woonkernen, kuststreek en het buitengebied krijgen ook de aandacht
Schagen heeft ongeveer 15 km aan stranden en 4 badplaatsen (Petten, Sint Maartenszee,
Callantsoog en Groote Keeten), met ieder een eigen gezicht, kenmerken en karakter. Het is voor onze
eigen inwoners en voor onze gasten belangrijk dat de badplaatsen zoveel als mogelijk hun
voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en ontspanning behouden. De duinen en stranden
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van Sint Maartenszee zijn prachtig. Maar Sint Maartenszee wacht al vele jaren op een opknapbeurt.
Vele beloften zijn er in het verleden gedaan. Ook in de afgelopen raadsperiode zou werk gemaakt
worden van de aanpak van Sint Maartenszee. Helaas moeten we vaststellen, dat er (weer)niets is
gebeurd. Met name het wandelpad van Sint Maartensvlotbrug tot Sint Maartenszee moet opgeknapt
en verbreed worden. Het plein en de winkels in Sint Maartenszee vragen om specifieke aandacht.
JessLokaal zal zich sterk maken voor eindelijk een opknapbeurt van Sint Maartenszee. Het plein in
Petten moet nu verder worden afgemaakt. Helaas kunnen door wetgeving de winkels en woningen
aan het plein niet worden gerealiseerd. Het plein is mooi, maar nog lang niet af. Het gat, ontstaan door
de afbraak van huizen, moet nu eindelijk opgevuld. Het plein en de strandopgangen van Callantsoog
verdienen onze ondersteuning tot behoud van de voorzieningen. Het plein in Groote Keeten is
opgeknapt, maar de toegang van de vakantieparken en camping verdienen extra aandacht.
Wij hebben oog voor de kansen en bedreigingen voor detailhandel in de woonkernen. Denk hierbij
aan Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Dirkshorn, Waarland en ’t Zand. De dorpen aan de Grote Sloot
hebben weinig horeca en detailhandel. De rust, ruimte en natuur zijn hier zo kenmerkend. Ook hier wil
JessLokaal dat de leefbaarheid en levensvatbaarheid op peil blijven. Actuele ontwikkelingen op de
retailmarkt hebben daarbij aandacht, bijvoorbeeld omdat door toename van het internetwinkelen een
verschraling optreedt binnen onze lokale winkelgebieden.
Ons buitengebied is vooral agrarisch. We hebben veel agrarische gronden en met name de
bollenstreek geeft een deel van het jaar de gemeente een specifiek gezicht. Maar ook de veeboeren
en tuinbouw zijn binnen de gehele gemeente een belangrijke economische pijler. We realiseren ons
dat de boeren voor een grote uitdaging staan ten aanzien van de CO2-discussie m.b.t de
klimaatmaatregelen. Daarin willen wij hen ondersteunen en waar mogelijk meehelpen met de
transformatie.
Daarnaast beschikt Warmenhuizen over een uitstekende zaadbedrijven die over de gehele wereld
actief zijn. Zij zorgen voor veel werkgelegenheid op universitair en hbo-niveau.
JessLokaal zet in op ondersteuning voor werkzoekenden. We hebben hier o.a. industrieterreinen voor
in de kernen Warmenhuizen, Waarland, Dirkshorn, Schagen, Schagerbrug en ’t Zand .Daarbij zijn
beleid en uitvoering afgestemd op onze lokale omstandigheden.
Speciale aandacht krijgen oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste
groep zullen we zoveel mogelijk laten begeleiden naar werk bij een reguliere werkgever. En gezien de
krapte op de arbeidsmarkt, ondersteunen we ook de oudere werkzoekenden bij het zoeken naar
passend werk.
Hier staan we voor:
Het centrum van Schagen moet nog aantrekkelijker worden, een “place to be”
Zorgen voor aantrekkelijke woonkernen mét winkelgebieden rekening houdend met de
maatschappelijke ontwikkelingen
Gedempte Gracht en de Markt moeten autovrij worden, waardoor we niet alleen de terrassen
groter kunnen maken, maar de gezellige sfeer van de stad meer benadrukken.
Voldoende parkeergelegenheid om bezoekers aan het kernwinkelgebied op een goede
manier te bedienen.
Woningbouw mogelijk maken in deel van de binnenstad van Schagen.
Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen
Om meer bedrijvigheid aan te kunnen trekken is het zaak de bureaucratie zoveel mogelijk te
beperken.
Behoud van goede industrieterreinen voor de werkgelegenheid.
Bevorderen van arbeidsparticipatie, vooral van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Zorgen voor voldoende woningen is aantrekkelijk voor nieuwe werknemers waar ondernemers
naar op zoek zijn.
Het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat moet in goed overleg met ondernemers.
Vergroten van de slaagkansen van startende ondernemers en ZZP’ers.
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Onderzoek naar start-ups (soort kansenfabriek) in leegstaande gebouwen en in
samenwerking met ondernemers.
De OFS is belangrijke sparringspartner voor initiatieven van ondernemers en gesprekspartner
voor ons om onze doelen te bereiken.

Toerisme
JessLokaal koestert onze historie, ons 15 km. lange schone strand, ons dijkenlandschap, al onze
wandel-, fiets en struinroutes, onze cultuur en de evenmenten. Deze toeristische waarden moeten we
uitdragen.
Toerisme is een de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente. Toeristische ondernemers,
horecabedrijven en winkeliersverenigingen worden betrokken bij het ontwikkelen van ideeën en
plannen. Krachten worden zoveel mogelijk gebundeld. Ook historische organisaties en natuur- en
milieuorganisaties kunnen of moeten hierin een rol hebben. Door de bundeling van krachten ontstaat
een aantrekkelijk aanbod. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de talrijke bezoekers
van onze gemeente.
Om het aantal verblijfsaccommodaties in de stad Schagen te vergroten pleit JessLokaal voor
toeristische voorzieningen aan de kop van de haven, zoals een hotel, restaurant en
(hotel)appartementen. In onze kustplaatsen is het belangrijk dat de appartementen voor toeristische
verhuur passend zijn binnen het landschap/de kern. We zien helaas teveel verkeerde voorbeelden,
vandaar dat we nieuwe projecten hieraan moeten toetsen. Gezien ons open landschap, waarbij rust,
ruimte en natuur leidend zijn moeten we bij nieuwbouw gaan voor kwalitatief hoogwaardige
accommodaties. Hierbij moet nadrukkelijk gekeken worden waar behoefte aan is. De huidige gast is
meer en meer op zoek naar comfort. Daarbij moeten we de huidige parken ook ondersteunen,
wanneer ze willen investeren in meer kwaliteit.
Hier staan we voor:
JessLokaal hecht grote waarde aan een goede promotie van recreatie en toerisme en
goede informatieverstrekking. De generieke toeristische promotie van onze Gemeente
wordt verzorgd door Holland Boven Amsterdam. Lokale initiatieven ondersteunen wij. Een
voorbeeld hiervan is de social mediacampagne als voorbeelden incallantsoog.nl;
visitschagen.nl, visitsintmaartenszee.nl en visitpetten.nl. Tegelijkertijd ondersteunen wij de
activiteiten op het gebied van toeristische promotie door de “Kop Werkt. Hierbij wordt dan
wel nadrukkelijk samengewerkt met Holland Boven Amsterdam om versnippering en
mogelijk verspilling van gelden te voorkomen.
Zorgen maken we over de gastvrijheid voor onze gasten, we denken dat we betere fysieke
informatiepunten moeten hebben. Verder pleiten we voor voldoende toiletvoorzieningen in
de badplaatsen.
Laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s worden door ons gestimuleerd.
Er is een goed functionerend toeristisch overlegplatform van ondernemers, stichtingen en
betrokkenen om toerisme te bevorderen.
De ‘West-Friese Folklore’ moet in stand worden gehouden. Het is een uitstekende ‘trekker’
voor het toerisme.
Het faciliteren van ondernemersinitiatieven die de kwaliteit en diversiteit van het toeristischrecreatief aanbod vergroten of bijdragen aan seizoenverlenging.
Verruiming van mogelijkheden voor de watersport.
Verlevendigen van de haven en goede voorzieningen voor passanten kunnen weer extra
exposure bieden voor de binnenstad.
Het voortzetten van een actief evenementenbeleid. We zien ook diverse andere activiteiten
ontstaan. Verder zijn meer evenementen van belang te ondersteunen. Zij maken onze regio
ook aantrekkelijker om te bezoeken en is ook van toegevoegde waarde voor onze eigen
inwoners.
Reconstructie Zeeweg vanaf Sint Maartensvlotbrug tot aan Sint Maartenszee, met daarbij
een breder voetpad of een geheel losstaand voetpad.
Wandelpad van de Belkmerweg naar Westerduinweg door het land ontwikkelen met behulp
van subsidies.
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Verruimen van watersportmogelijkheden in de gehele gemeente
Behoud van de kustbus gedurende de zomermaanden.
Meer rustplaatsen, bankjes en picknicktafels langs de knooppuntenroutes voor de fietsers
en wandelaars.

6. Een verantwoord gemeentelijk huishoudboekje
JessLokaal is voor een degelijk financieel beleid met een structureel evenwichtig sluitende begroting
en voldoende reserves om tegenslagen op te vangen. Het hebben van voldoende middelen nu en in
de toekomst, is de belangrijkste voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van het gemeentelijk beleid en
het kunnen aanbieden en op peil houden van onze voorzieningen. Iedere euro kan maar eenmaal
worden uitgegeven en dat is waar JessLokaal voor staat: een goede balans tussen investeren in de
gemeente en het versterken van de gemeentelijke financiële positie.

Aanvaardbare woonlasten
JessLokaal heeft zich de afgelopen vier jaar volop ingezet om de woonlasten te blijven beperken.
JessLokaal wil betaalbare tarieven van woonlasten, vergunningen, precario en begraven.
De woonlasten worden gevormd door de Onroerende Zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing. JessLokaal is een voorstander van het in evenwicht houden van deze woonlasten.
Hier staan we voor:
Woonlasten stijgen met maximaal de CPI-index
We willen beter inzicht in de lokale woonlasten voor onze inwoners met lokale
woonlastenmeter
De gemeentelijke belastingen voor onze inwoners en ondernemers stijgen jaarlijks slechts
maximaal met het inflatiepercentage. Dit percentage is gebaseerd op de
consumentenprijsindex (CPI) volgens het CBS.
Leges, heffingen en andere tarieven, behalve grafrechten, zijn zoveel mogelijk
kostendekkend.
De belastingen en heffingen worden gebruikt om onze inwoners te voorzien van diensten en
producten.

Minder regels en meer vertrouwen geven
JessLokaal pleit ervoor, dat de gemeente Schagen meer werk maakt van deregulering. Overbodige
regels schrappen, is het devies. Meer ruimte aan de samenleving betekent minder
overheidsbemoeienis. Regelen en beschermen wat moet en loslaten wat mag. Op het gebied van
bouwen en vergunningen niet alleen kijken naar regels rond bouwen, maar de combinatie zoeken met
aspecten als werkgelegenheid, leefbaarheid en kwaliteit. Op zoek gaan naar de’ ja, mits’ i.p.v. de ‘nee,
tenzij’
Vanaf 2022 is de omgevingswet van kracht. Deze wet gaat ervoor zorgen dat er rond vergunningen en
bestemmingsplannen grote veranderingen gaan plaatsvinden. Deze nieuwe wet verplicht gemeenten
veel meer naar het totaal van ontwikkelingen te kijken. JessLokaal ziet de omgevingswet als een kans
en niet als een juridische verplichting. De omgevingswet biedt gemeenten de kans om meer vrijheid
aan de samenleving over te laten. JessLokaal heeft vertrouwen in de samenleving en vindt dat er
meer individuele vrijheid op het gebied van Ruimtelijk Ordening mag worden gegeven. Regel wat je
als gemeente wilt sturen en laat los wat je vertrouwt!
Helaas ziet provincie Noord-Holland dit anders en toont door de extra regelgeving aan geen
vertrouwen te hebben in de lokale politiek en in haar inwoners. Door de extra regels door de provincie
is de participatie tot bijna nul gereduceerd.

Duidelijke en eerlijke toeristenbelasting
Als er veel toeristen verblijven in onze gemeente, maken we meer kosten. Dan gaat het met name om
het openbaar gebied: schoon en op peil houden van wegen, fietspaden, stranden, pleinen en de
bijbehorende voorzieningen. JessLokaal vindt dat de kosten om deze voorzieningen op niveau te
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brengen of houden ook voor een deel uit de inkomsten toeristenbelasting moeten komen. Er wordt
aan toeristische gemeenten geen extra rijksbijdrage gegeven. Daarom mogen toeristische gemeenten
deze kosten dekken vanuit de extra inkomsten uit de toeristenbelasting. Om de sector tegemoet te
komen willen we hen ondersteunen in het kader van de marketing om i.p.v. 4 cent per vernachting een
percentage beschikbaar te stellen over de gehele post toeristenbelasting. We hebben hier een
gezamenlijk belang.
De traditionele toeristenrecreatie verandert in rap tempo. Het aantal particuliere B&B’s groeit hard. Wij
hebben geconstateerd, dat veel van deze B&B’s verzuimen – veelal uit onwetendheid - aangifte
toeristenbelasting te doen. Wij vragen daar daar extra aandacht voor. Het is geld, betaald door
toeristen, bestemd voor de gemeentekas, om bij te dragen het voorzieningenniveau op peil te houden
of te brengen. Binnen deze post valt ook de huisvesting voor buitenlandse werknemers, die niet
ingeschreven staan bij de gemeente. Vandaar dat we als JessLokaal liever spreken over
“verblijfsbelasting”, omdat dit de lading beter dekt.
Hier staan we voor:
Openheid over de inning en besteding van de toeristenbelasting
Toeristenbelasting voor alle tijdelijke inwoners die overnachten
Gemeentelijke focus om meer nieuwe toeristische initiatieven binnen de gemeente.
Bijdrage aan OFS recreatie wijzigen van een vastbedrag naar een percentage van de
inkomsten van toeristenbelasting
We blijven Holland boven Amsterdam ondersteunen voor naamsbekendheid en
bekendheid van onze mooie recreatieve gemeente

Gezond financieel beleid en adequate dienstverlening
Zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding is de afgelopen jaren een belangrijke leidraad
geweest. Dit zal ook de komende jaren zo blijven; een goede balans verkrijgen tussen investeren in
alle kernen en het versterken van de gemeentelijke financiële positie. Met de beschikbare financiële
middelen wordt dan ook behoedzaam omgegaan. Risicobeheersing en –reductie staat hoog op de
agenda. Het college legt hiertoe jaarlijks de raad een sluitende meerjarenbegroting voor en zorgt voor
een buffer voor de komende jaren.

De gemeente is van de inwoners en niet van de ambtenaren en de politiek
De gemeente is er voor haar inwoners! Te vaak wordt de mening van de inwoner niet gehoord, vindt
JessLokaal. De politiek is er voor de inwoner en niet andersom. JessLokaal staat voor een dienstbare,
klantgerichte en oplossingsgerichte gemeente. Wij willen een gemeente die meedenkt met de inwoner
en zoekt naar de oplossing. Dit betekent ook dat de gemeentelijke organisatie mee moet gaan
bewegen. Niet meer beoordelen vanuit een vast stramien, maar meedenken, faciliteren en
Op zoek gaan naar de Ja!

Burgerinitiatieven
De gemeente participeert steeds meer in burgerinitiatieven. De rol van de gemeente wordt hierdoor
anders. JessLokaal vindt burgerinitiatieven waardevol en vindt dat deze ondersteund moeten worden.
Wij willen investeren in maatwerkoplossingen en initiatieven van dorpsraden, bewoners en
verenigingen juichen wij toe.
We behouden de bijdrage aan dorpen, waarvoor ze zelf een bestemming mogen zoeken voor hun
dorp of wijk.
Gebiedscoördinatoren zijn een belangrijke schakel en fungeren tussen dorpsraden, bewoners
enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.

Digitaal voor de één…
Er komen steeds meer mogelijkheden om digitaal via websites en zogenaamde apps in contact te
treden met de gemeente. Er bestaat bijvoorbeeld nu al een gemeente “app” waarmee inwoners een
probleem in de openbare ruimte door kunnen geven (Fixi). De drempel om contact op te nemen met
de gemeente wordt hierdoor lager en de gemeente kan sneller reageren op problemen.
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JessLokaal is voorstander van het verder ontwikkelen van dit soort toepassingen om de
dienstverlening van de gemeente te verbeteren
Digitale participatie (E-participatie) is de inzet van digitale middelen (sociale media, blogs, apps,
digitaal debat) om burgerparticipatie mogelijk te maken. Via een app kan de gemeente-informatie en
meningen met inwoners snel uitwisselen en ophalen. De app kan bovendien bijdragen tot de
betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente. Een digitaal debat geeft een groot aantal mensen de
mogelijkheid om een mening te geven over een bepaald onderwerp. Deze E-participatie betrekt
inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige manier bij de gemeentepolitiek. JessLokaal ziet
kansen in deze nieuwe vorm van communicatie tussen inwoners en gemeente. En wil dit dan ook
verder gaan uitbreiden.

Menselijk contact blijft
Digitalisering heeft als doel het contact laagdrempeliger te maken. Voor mensen die digitaal niet
vaardig zijn, moet het mogelijk blijven om persoonlijk contact met een ambtenaar te hebben.
En daarvoor is ook een goede, betrouwbare en slagvaardige ambtelijke organisatie nodig. Een
organisatie waarin het accent wat ons betreft niet alleen op vakinhoudelijke kennis (bijv. juridisch,
economisch) is gericht maar ook op het empathisch vermogen om constructief en verbindend om te
gaan met vraagstukken. JessLokaal heeft oog voor en omarmt graag nieuwe technologieën die
bijdragen aan een betere dienstverlening en verkorting van wachttijden. JessLokaal is pleitbezorger
voor de één-loketfunctie als een eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers.
We willen een personeelsbeleid voeren waarbij vaste contracten prioriteit hebben boven inhuur
werknemers. We realiseren ons dat het i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt lastiger is om goed
personeel te vinden en te binden. We zullen niet afwachtend moeten toezien maar een strategisch en
creatief personeelsbeleid moeten voeren.

De Gemeente faciliteert
Plannen in dorpen en wijken moeten niet in het gemeentehuis worden geschreven. Inwoners kennen
de lokale situatie en zijn heel goed in staat om hiervoor goede ideeën te ontwikkelen. Plannen
moeten samen worden gemaakt, om zodoende ook draagvlak te creëren. Op basis van
gelijkwaardigheid komen tot plannen en niet voorschrijven wat goed is voor de samenleving. Die tijd is
echt voorbij. De gemeente zal moeten durven experimenteren. De gemeente moet uiteraard helpen bij
stappen waar de inwoners vastlopen. De inwoner aan zet, de gemeente faciliteert.
Hier staan we voor:
In samenspraak met inwoners tot besluiten komen
De gebiedscoördinatoren een betere positie geven met meer financiële en organisatorische
bevoegdheden
Denken in oplossingen en niet in belemmeringen, geen dure communicatieplannen, goed
luisteren en niet denken vanuit een vast stramien, maar flexibel zijn.
Digitale participatie verder ontwikkelen, meer doelgroep en/of dorp/kern gericht.
Structureel gezonde meerjarenbegroting met inzicht in kosten en opbrengsten
Openheid over financiële keuzes en consequenties
Zoeken naar creatieve oplossingen en kostenbesparingen ism burgerparticipatie bij grote
opgaven (jeugdzorg, duurzaamheid)
De gemeente Schagen is een goed sociaal, slagvaardige werkgever. De ambtenaren moet
goed hun werk kunnen uitvoeren en daar moet aandacht aan worden besteed. Dus minder
ambtenaren bij besprekingen en bij interne bijeenkomsten.
We willen een goed plan opstellen om ambtenaren langer te behouden, bijvoorbeeld
aanpassen van de secundaire voorwaarden.
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7. Lokaal bestuur hoort bij onze inwoners
Wij stellen ons op als goede buurgemeente en kijken over eigen belangen heen. We
vertegenwoordigen wel een lokaal geluid zonder samenwerking met provinciale, landelijke of
Europese organisatie.
Het is tijd voor een ander vorm van besturen. Het blijft zorgelijk dat bijna de helft van de kiezers het
niet de moeite waard vindt om te gaan stemmen. Uit onderzoek blijkt dat dit onder andere komt door
een gebrek aan kennis over en vertrouwen in de politiek. JessLokaal denkt dat andere vormen van
democratie nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Het kan zorgen voor een andere relatie tussen
overheid en samenleving, en meer betrokkenheid van inwoners, instellingen, verenigingen en
stichtingen en natuurlijk ondernemers.
We willen een akkoord op hoofdlijnen. We willen een inhoudelijke discussie de komende 5 jaar in
plaats van een dichtgetimmerd akkoord waar geen rek voor discussie in zit. JessLokaal denkt dat de
samenleving klaar is voor de volgende stap. JessLokaal wil de andere partijen van de nieuwe
gemeenteraad uitdagen om samen te gaan zoeken naar mogelijkheden om het lokale democratische
proces nieuwe vorm en inhoud te geven. De basis voor deze ‘nieuwe politiek’ ziet JessLokaal vooral in
de betrokkenheid die inwoners voelen als het gaat om hun directe woon- en leefomgeving.
JessLokaal wil graag samen met de raad experimenteren met nieuwe vormen om zo bestuur en
inwoners dichter bij elkaar te brengen

We luisteren eerst, toetsen en nemen daarmee gedragen besluiten
We leven al vele jaren in een maatschappij, waarbij het ambtelijk apparaat en een gemeente de regels
en het beleid vaststellen.De besluitvorming vindt plaats in een democratisch gekozen gemeenteraad
is . De samenleving wordt mondiger, maar ook de zogenaamde “zwijgende meerderheid” moeten we
zien te bereiken. Wat is het beste voor de samenleving, dorp, stad, straat, wijk etc. Nu zien we teveel
dat bepaalde mensen (veelal tegenstanders) het woord voeren (waarbij ‘not in my backyard’ principe
de boventoon voert) en daarmee bereiken we niet het draagvlak dat noodzakelijk is om de juiste
maatschappelijke keuzes te maken. Zowel de voor- als tegenstanders moeten samen respect hebben
voor elkaar standpunten.
Een gemeenteraad die actief luistert, toetst en uiteindelijk bepaalt. De volksvertegenwoordigers
maken (vooraf ) en toetsen (achteraf ) concrete procesafspraken tussen burgers, college en raad. Ze
kunnen ook het vertrouwen en de legitimiteit van hun besluiten vergroten door zelf vaker
burgerparticipatie te organiseren. Voordeel van deze werkwijze is dat de lijnen kort blijven en de
politiek vanaf het begin de opvattingen van bewoners kan meenemen. Een bijkomstigheid is dat de
kwaliteit van de besluitvorming door de participatie verbetert.
Hier staan we voor:
Participatieproces naar idee van de G1000 (burgerberaad), hier kiezen we 2 aparte thema’s
voor die burgers direct raken in hun leefomgeving.
Inwoners actief betrekken bij zaken die uitgewerkt moeten worden
Jaarlijks raadsbrede discussie met inwoners over besteding (Burgerbegroting)
De raad werkt met werkgroepen, wij stellen voor om in deze werkgroepen ook burgers te
betrekken en partijen die (in)direct erbij zijn betrokken.

Raadsakkoord
Wij willen gaan werken met raadsakkoorden die uiteraard een directe relatie hebben met het
coalitieakkoord. Vandaar dat JessLokaal wil dat het raadsakkoord paralel loopt en in verbinding staat
met de coalitievorming. Het raadsakkoord is daarbij leidend en in het coalitieakkoord wordt verwezen
naar de thema’s in het raadsakkoord.
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De raad kiest, uiteraard in goed overleg en gehoord het college, de onderwerpen of thema’s die zij
graag in een raadsakkoord ziet opgenomen. Het college houdt daar vervolgens in de keuze, planning
en verdeling van haar werkzaamheden rekening mee.
We willen geen dichtgetimmerd raadsakkoord. Om parallel te blijven lopen met het coalitieakkoord
stellen we een aantal thema’s of onderwerpen voor, om mee aan de slag te gaan. Deze thema’s
raken de directe leefomgeving van onze inwoners en zorgen hierdoor voor betrokkenheid. Verder
willen we de ruimte hebben om ook op elk moment actuele thema’s en onderwerpen toe te voegen.
Hier staan we voor:
➢ Geen coalitieprogramma met vaststaande oplossingen maar op hoofdlijnen door het opstellen
van een raadsakkoord. Uitwerking in het debat

Zoeken naar nieuwe oplossingen
JessLokaal is van mening dat een raadsakkoord mogelijkheden biedt om samen aan de slag te gaan.
Met zo’n akkoord scheppen wij ruimte voor de gemeenteraad en betrokkenen om zelf bij te dragen
aan onze samenleving.
JessLokaal wil graag samen met de raad expirementeren, met nieuwe vormen om zo het bestuur en
inwoners dichter bij elkaar te brengen. We zien dat verschillende gemeenten hier al mee hebben
gewerkt. Er ligt echter geen blauwdruk klaar hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke
instellingen, verenigingen en stichtingen meer bij het lokale beleid te betrekken en een grotere rol toe
te kennen. Het is samen zoeken naar de vorm die bij de gemeente Schagen past. Wanneer we elkaar
de ruimte geven en gunnen, waarbij begrip en respect voor elkaar centraal staan, ziet JessLokaal
voldoende kansen om dit proces te doen slagen.
Met dit raadsakkoord wil JessLokaal bereiken, dat er nieuwe vormen van betrokkenheid en
democratie een kans krijgen en dat we elkaar inspireren en motiveren om samen van de geëigende
paden af te wijken.
Waar staat JessLokaal voor:
➢ Wisselende meerderheden voor plannen is prima, geen traditionele coalitie – oppositierol
➢ Onderhandelingsruimte in de begroting
➢ Raad sturen naar een procesbegeleidende rol in plaats van inhoudelijk sturen

Waardevolle partners
De gemeente werkt met verschillende partijen samen die werk doen voor een dorp, doelgroep of
sector. Deze partijen verschillen van professionele organisaties tot aan vrijwillige organisaties. Deze
partijen zijn van grote waarde.
De dorps- en wijkraden
€ 2.- per inwoner voor dorpsraden blijft gehandhaafd
KCARS, Gehandicaptenplatform en SARS zijn onze eerste aanspreekpunt bij
onderwerpen die hen aangaan
OFS
Projecten Wonen Plus Welzijn, Mantelzorgcentrum en Sportservice Schagen
gaan we mee door en blijven we actualiseren naar behoefte
De winkeliersverenigingen in de verschillende kernen
Behoud van de huidige reddingsbrigades op de verschillende stranden en
accepteren dat er ook stranden zijn zonder reddingsbrigades.
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