
MET HART VOOR DE WIJKEN
Verkiezingsprogramma periode 2022-2026

De juiste basis 
Een goede start in het onderwijs, op de woningmarkt 
en voor ondernemende inwoners.

Samen voor elkaar 
De menselijke maat, maatwerk en het betrekken van 
de samenleving staan altijd centraal. 

Altijd in de Wijk 
In samenspraak met inwoners versterken wij het 
woongenot per wijk en/of buurt. 

Lokale identiteit 
Trots op onze stad, ons dorp, de historie en het 
cultureel erfgoed. De basis voor verdere ontwikkeling.

Buiten gewoon genieten 
Sporten, samenleven en ont-moeten in een groene, 
veilige, schone en gezonde gemeente.

Onze koers in het kort



Het logo van Samen Lokaal weerspiegelt de politieke 
aanduiding van de vereniging. Daarbij zijn twee 
mensen zichtbaar die elkaar vasthouden en hun vuist 
in de lucht houden. Dit staat voor de kracht van de 
samenleving, het belang van de menselijke maat en 
ons streven naar samenwerking en participatie. 

De kleur oranje staat voor de Beverwijkse 
samenleving oftewel de inwoners en ondernemers 
van Beverwijk & Wijk aan Zee. 

De kleur rood staat voor de gemeente Beverwijk.  
 
In de letter ‘O‘ is een witte lelie zichtbaar. Deze lelie 
verwijst naar het wapen van Beverwijk en onze 
lokale grondslag.
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Voorwoord
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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Samen Lokaal Beverwijk (SLB) voor de periode 2022-2026. 
Het programma is met veel zorgvuldigheid opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. Dit is gebeurd aan de hand van verschillende themabijeenkomsten, 
enquêtes, peilingen en (straat)interviews.  

De manier waarop dit programma tot stand is gekomen, past bij onze algemene werkwijze; Samen 
Lokaal staat constant in verbinding met de Beverwijkse samenleving. Hierdoor zijn wij in staat om goed 
gebruik te maken van de kennis en kunde die aanwezig is in onze samenleving. De informatie die wij 
verzamelen vormt de basis voor het handelen van de partij. Daarbij delen wij de overtuiging dat op 
basis van gezamenlijke doelen, dialoog en gezond verstand verschillen in de samenleving kunnen 
worden overbrugd en dat bij vraagstukken de samenleving betrokken dient te worden.

Heeft u ideeën of vragen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. 

Wij vinden dat de gemeente de taak heeft om ieders levenssfeer zoveel mogelijk te waarborgen en 
ruimte te maken voor initiatieven en ondernemingszin. Ook moeten inwoners kunnen rekenen op 
goede basisvoorzieningen en publieke diensten waarover zij zeggenschap hebben en die houvast en 
perspectief bieden. 

Natuurlijk houdt het niet op bij dit programma. Wij zijn ons ervan bewust dat wij moeten inspelen op 
(onverwachte) trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit doen wij altijd met het besef dat het 
draait om de leefomgeving van mens, dier en natuur. Daarbij zijn de menselijke maat, een luisterend oor 
en een basis van argumenten steeds onze handvatten bij het realiseren van de beste oplossing voor 
ons Beverwijk, de gemeente waar wij trots op zijn!
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Programma
WONEN en ENERGIE & WARMTE

Laten we er niet omheen draaien. Beverwijk heeft - net als veel andere gemeenten - een tekort aan 
woningen in alle segmenten. De vraag overstijgt vele malen het aanbod. Naar verwachting houdt deze 
druk op de woningmarkt de komende jaren aan. Steeds meer woningzoekenden uit onder andere 
Haarlem en Amsterdam oriënteren zich op een woning in onze gemeente. Daarom zetten wij in op:

1. Betaalbare huur- en koopwoningen voor Beverwijkers 

Wij zetten in op meer betaalbare woningen en bij voorkeur woningbouwprojecten die gericht zijn op 
een goede mix van (sociale) huur- en koopwoningen. Waar ( juridisch) mogelijk zetten wij in op 
voorrang voor Beverwijkers. Middels zelfbewoningsplicht op nieuwe woningen verzwakken wij de 
positie van beleggers. Starters hebben de mogelijkheid tot het aanvragen van een starterslening.

2. Meer ruimte voor ‘nieuwe’ woonvormen

Door nieuwe samenlevingsvormen en veranderende woonwensen ontstaat er een grotere vraag naar 
andere type woningen. Daarom willen wij meer ruimte bieden voor de bouw van een Knarrenhof, 
meergeneratiewoningen en andere ‘nieuwe‘ woonvormen. Wij zeggen ‘ja, mits‘ in plaats van ‘nee, tenzij‘.

3. Een plek door en voor iedereen

Wij leggen de focus op de woonwensen van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee en nodigen 
hen regelmatig uit om mee te denken, mee te praten en ook mee te beslissen. Daarbij sluiten wij 
doelgroepen ( jongeren, starters, senioren en woonwagenbewoners) niet uit. Door de grote vraag naar 
woningen ontkomen wij niet aan het realiseren van hoogbouw op locaties waar geen negatieve invloed 
wordt uitgeoefend op het woongenot van de bestaande omgeving. Wij zetten dus actief in op 
binnenstedelijke locaties zoals: Ankie’s Hoeve, het stationsgebied, de voormalige plek van Humanitas 
(Warande-hoek Plantage) en het Meerplein. In het buitengebied is wegens de (provinciale) 
beschermingsregiems weinig tot geen ruimte voor (grootschalige) ontwikkelingen.

4. Versterken van bestaande situaties

5. Een eerlijke energietransitie

Samen Lokaal wil een eerlijke, haalbare en betaalbare energietransitie; onze inwoners mogen niet de 
dupe worden. Daarbij zijn wij groot voorstander van zonnepanelen op daken van (bestaande) 
gebouwen en de productie van groene waterstof. Dus géén landschapsvervuilende zonneparken en 
géén overlastgevende windturbines op land. Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd. 
Bewoners en energiecollectieven kunnen voor hulp en informatie bij de gemeente terecht.
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Een groot aantal (on)bewoonde panden staat al decennia lang te verpauperen. Dit heeft negatieve 
invloed op de leefbaarheid van buurten en de uitstraling van onze gemeente. Wij plegen niet alleen 
nieuwbouw, maar zorgen ook voor regelgeving om excessen tegen te gaan en situaties te verbeteren. 
Als het gaat om de kwaliteit van de sociale huurwoningen trekken wij aan de bel bij de corporaties. 
Iedereen verdient een goede en gezonde woning. Vocht en schimmel jagen wij de gemeente uit.

“DE BEVERWIJKSE WONINGMARKT 
MOET VAN HET SLOT VOOR 
BEVERWIJKERS.“

SAMEN LOKAAL BEVERWIJK



FYSIEKE & DIGITALE VEILIGHEID

Iedereen in Beverwijk wil een prettige en leefbare samenleving. Wanneer inwoners en ondernemers 
zich veilig voelen, kunnen zij zichzelf ontwikkelen en kan onze gemeente beter floreren. Op het gebied 
van veiligheid kan nog veel worden verbeterd. Straatterreur moet hard worden aangepakt en tegen 
criminelen en raddraaiers moet worden opgetreden. Daarom zetten wij in op:

1. De wijk(agent) als startpunt

De politie, gemeente en inwoners trekken gezamenlijk op in wijken. Daarbij zien wij een belangrijke rol 
voor de wijkagent en BOA. Wijkagenten en BOA’s die hun wijk goed kennen, zorgen voor kortere lijnen 
tussen de politie/gemeente en bewoners. In samenwerking met jeugdwerkers, BOA’s, de politie en 
onderwijsinstellingen wordt actief en breed ingezet op (drugs- en criminaliteits)preventie. Desgewenst 
passen wij hiervoor de regelgeving (APV) aan. Waar nodig zetten wij in op (extra) cameratoezicht. 

2. Dataminimalisering en eigenaarschap

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens beperken wij tot een minimum. 
Persoonsgegevens (behoudens de wettelijk verplichtte) mogen alleen worden verzameld met expliciete 
toestemming en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor een gemeentelijke dienst. Daarbij vinden wij het 
van belang dat jij de baas blijft over jouw persoonsgegevens en dat deze veilig worden opgeslagen.

3. Buurtactiviteiten

De openbare ruimte moet ook als thuis voelen. Dit doen wij door te werken aan de leefbaarheid en een 
goed sociaal klimaat in de openbare ruimte. Dit gebeurt o.a. door activiteiten te organiseren voor en 
door bewoners ( jong & oud) en door samen te werken met organisaties die actief zijn in de wijk.

4. Toegankelijk melden

Middels een veilige app kunnen inwoners (anoniem) melding doen van zaken als vervuiling, vernieling, 
verdachte situaties en overlastgevend gedrag. Voor mensen die digi-onvaardig zijn of internet als ‘niet 
veilig’ ervaren dient altijd de mogelijkheid te bestaan om telefonisch een melding te doen. Daarbij is het 
van belang dat BOA’s en agenten ook in de wijken makkelijk bereikbaar zijn.

5. Ondersteuning burgerinitatieven

Burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan een veiligere gemeente kunnen rekenen op onze steun. 
Daarbij worden inwoners betrokken en worden sociale samenhang en eigenaarschap gestimuleerd. 
Door mensen mee te laten denken en elkaar te leren kennen wordt het veiligheidsgevoel vergroot. 

6. Vizier op een veilige openbare ruimte

Door goed ontwerp en beheer van gebouwen en de openbare ruimte kan de (sociale) veiligheid 
worden versterkt. Denk daarbij aan het aanbrengen van meer (slimme) verlichting en het tegengaan 
van verpaupering. Innovatieve en creatieve toepassingen staan hier centraal. 

“DE AGENT OF BOA IS GEEN 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. 
WE WILLEN POLITIE IN DE WIJK; 
BENADERBAAR EN ZICHTBAAR OP STRAAT.”
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GROEN & BEHEER en DIEREN(WELZIJN) 

Beverwijk is een compacte gemeente en een van de minst groene binnen de bebouwde kom. Dit 
terwijl groen voor een groot deel sfeerbepalend is en een leefbare en klimaatbestendige gemeente niet 
zonder groen kan. Daarom zijn wij zuinig op bestaand groen en zetten wij in op een bloeiende 
gemeente door:

1. Meer bomen op passende plaatsen

Bomenkap wordt tot een minimum beperkt. Wanneer kap onvermijdelijk is vindt volwaardige 
compensatie plaats (minimaal 1 op 1). Daarnaast wordt ieder jaar - in samenspraak met inwoners - een 
bomenplan opgesteld met daarin het aantal nieuw te planten bomen (vooral in wijken met weinig 
groen). Daarbij wordt ook ingezet op verdichting met verschillende boomsoorten op bestaande locaties.

2. Minder versteende leefomgeving

Wij zetten in op het vervangen van onnodig verhard oppervlak voor groen. Daarbij informeren 
(workshops) en stimuleren wij - actief maar vrijblijvend - inwoners om dit ook met hun eigen tuin te 
doen. Meer groen zorgt o.a. voor minder wateroverlast en meer biodiversiteit. Elementen als rotondes 
en viaducten geven wij een groene invulling die geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid.

3. Het realiseren en onderhouden van hondenvoorzieningen

Wij willen de inkomsten uit hondenbelasting volledig inzetten voor het realiseren en onderhouden van 
hondenvoorzieningen. Denk daarbij aan het - in samenspraak - inrichten van omheinde losloopveldjes 
en het plaatsen van afvalbakken bij hondenuitlaatplekken. Wanneer dit niet mogelijk is en 
hondenbelasting niet ten goede komt aan de hondenbezitter, zijn wij voorstander van afschaffing.

4. Flexibel onderhoud op wijkniveau

In Beverwijk groeit veel onkruid. Inwoners ervaren dit als rommelig/onverzorgd. Wij zetten in op een 
efficiënte en natuurlijke manier van onkruidbestrijding. Inwoners die het initiatief nemen om hun buurt 
te onderhouden kunnen rekenen op onze steun en hulp bij afvoer van het groenafval.

6. Versterken van biodiversiteit in het water en op het land

Middels fonteinen zorgen wij - in afstemming met o.a. de sportvisserij - voor zuurstofrijk water in vijvers 
en wateren. Door het planten van specifieke struik- en boomsoorten bieden wij insecten en (kleine) 
dieren een fijne plek om voedsel te zoeken, te schuilen en te nestelen. Daarbij voeren wij een 
verkeersveilig en diervriendelijk beheer- en maaibeleid dat rekening houdt met de bodemgesteldheid.

5. Focus op netheid

Groenonderhoud is in de basis een taak van de gemeente. 
Wij organiseren onderhoudswerkzaamheden op wijkniveau. 
Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt 
flexibel ingespeeld op de wensen en behoeften van 
bewoners. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de Fixi-app.

“EEN OMHEINDE 
SPEELWEIDE MET 
SNUFFELBOS VOOR 
DE BEVERWIJKSE 
VIERVOETERS.”

7 SAMEN LOKAAL BEVERWIJK

7. Park Overbos en Landgoed Adrichem

Park Overbos blijft de groene long. Voor Landgoed Adrichem is onvoldoende draagvlak, daarom willen 
wij terug naar de tekentafel en een gedragen plan opstellen in samenspraak met inwoners, 
sportverenigingen en andere belanghebbenden. Het dient een parel te zijn van en voor Beverwijkers.



AFVAL & GRONDSTOFFEN

Samen Lokaal wil een schoon en leefbaar Beverwijk. Dus: geen hondenpoep, zwerfafval en dumpingen 
van grofvuil in onze openbare ruimte. Dit willen wij bereiken door het aanbieden van afval toegankelijk 
te maken en daadwerkelijk te handhaven wanneer mensen onze straten stelselmatig vervuilen. Onze 
gemeente moet schoner. Daarom zetten wij in op:

1. Ondergrondse containers

Bovengrondse containers vervangen wij zoveel mogelijk door ondergrondse containers met een 
zijklepje voor klein afval en luiers. Wij zijn geen voorstander van betalen per afvalzak of kilo (DIFTAR).

2. Nascheiding

Wij stimuleren het gescheiden inzamelen van papier, glas en textiel door inwoners en ondernemers. 
Wanneer het betaalbaar is en een goede scheiding oplevert kiezen wij graag voor nascheiding 
(scheiden bij de afvalverwerker) of een werkbare combinatie van bron- en nascheiding. 

3. Frequenter legen van afvalbakken

Op 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Wij zijn hier blij mee en hopen dat dit leidt 
tot minder zwerfafval. Om zwerfafval verder te voorkomen worden afvalbakken in de openbare ruimte 
frequenter geleegd. Nieuwe afvalbakken voorzien wij van een klepje met opening middels voetpedaal.
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4. Faciliteren van initiatief

Inwoners en organisaties die initatief nemen op het gebied van afval ontvangen onze steun. Denk 
hierbij aan inwoners die in groepsverband met grijpers zwerfafval opruimen. Op aanvraag voorzien wij 
deze mensen van afvalgrijpers, afvalringen en vuilniszakken. Dit hoort natuurlijk niet nodig te zijn.

“EEN TOEGANKELIJKE  
OPENBARE RUIMTE DIE 
SCHOON, HEEL EN VEILIG IS.”

5. Grofvuil

Inwoners kunnen hun grofvuil op een toegankelijke manier naar het afvalbrengstation brengen. Met 
toegankelijk bedoel wij o.a. ruime openingstijden. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om hun 
grofvuil weg te brengen kunnen hun grofvuil op afspraak laten ophalen door de HVC.

6. Handhaving

Om dumpingen van afval en grofvuil zoveel mogelijk te voorkomen zetten wij stevig in op handhaving. 
Meldingen door inwoners over dumpingen worden door de gemeente serieus in behandeling 
genomen. Wij willen niet dat de goeden onder de kwaden lijden. De gemeente - en daarmee u - maakt 
namelijk (extra) kosten voor het verwijderen van afval en grofvuil. BOA’s controleren daarom 
dumpingen van afval en grofvuil. Wanneer de persoon achter de dumping bekend is wordt een hoge 
boete uitgeschreven. Daarmee willen wij een verhoging van de afvalstoffenheffing voorkomen. 
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VERKEER & OPENBAAR VERVOER (OV) en OPENBARE RUIMTE

Wij bevorderen een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer. Daarbij hebben goede doorstroming 
en bereikbaarheid onze prioriteit. Beverwijk dient een bereikbare en gastvrije gemeente te zijn, ook voor 
de auto. Doorgaande wegen sluiten wij niet af met een knip. Wel zorgen wij voor een veilige inrichting 
voor alle gebruikers, ook voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Daarom zetten wij in op:

1. Veilige fiets- en wandelpaden

Fiets- en wandelpaden dienen veilig en egaal te zijn, dus geen losliggende tegels en (zink)gaten door 
achterstallig onderhoud. Dit is van groot belang voor alle inwoners en zeker voor o.a. mensen met een 
beperking, kinderwagen, rollator of rolstoel. Paden dienen zodanig te worden ingericht of aangepast dat 
ze veilig zijn voor elke gebruiker. Onze prioriteit ligt bij het verbeteren van de huidige fiets- en 
wandelpaden. Dit vinden wij belangrijker dan het realiseren van bijvoorbeeld een doorfietsroute. 

2. Reclame- en verkeersborden

Onnodig geplaatste reclame- en verkeersborden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom pleiten 
wij voor uniformiteit en verwijderen wij overbodige en onduidelijke borden. Daarbij herstellen wij 
verouderde en niet goed zichtbare verkeersborden en plaatsen wij ontbrekende verkeersborden. 
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3. Aantrekkelijk parkeerbeleid

Parkeertarieven worden niet verhoogd. Daarbij blijft op zaterdag en donderdagavond parkeren in het 
centrum gratis en onderzoeken wij de mogelijkheid om de betaaltijden te verkorten. Dit om de 
aantrekkingskracht voor winkelend publiek verder te versterken. Blauwe zones worden in overleg met 
bewoners aangepast of ingevoerd. Bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingen zetten wij in op 
voldoende (extra) parkeerplaatsen.

4. Verbindingsweg A8-A9

Wij blijven ons hard maken voor de Heemskerkvariant. Wij zien het belang van een verbindingsweg, 
maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van Broekpolder. 

5. OV en openbare ruimte toegankelijk voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat het OV en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook 
voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze mensen dienen gelijkwaardig te kunnen 
deelnemen in de samenleving door fysieke obstakels weg te nemen en bewuste en onbewuste 
uitsluiting te voorkomen. Om dit te bewerkstelligen betrekken wij actief de participatieraad. 

6. Verkeersveiligheid

Wij zetten in op een proactief verkeersbeleid. Wij wachten dus niet op een ongeluk, maar pakken 
onveilige situaties preventief aan. Onder preventie valt ook het aanbieden van verkeerslessen op de 
basisschool; ieder kind een verkeersdiploma. Doorgaande wegen en verbingswegen behouden de 
maximum snelheid van 50km/uur. Situatie afhankelijk verlagen wij de snelheid naar 30km/uur.

Het is van belang dat onze buurgemeenten en steden als Haarlem, 
Alkmaar en Amsterdam goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer. Wij zetten daarom in op meer Intercity treinen, de juiste 
buslijnen en twee veerponten. 
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ONDERWIJS & JEUGD

1. Samenwerking tussen scholen en de gemeente

In samenwerking met alle schoolbesturen zetten wij een integraal meerjarig huisvestingsbeleid neer. 
Daarbij streven wij naar een constructieve samenwerking tussen de gemeente en het voortgezet 
onderwijs. Wij staan voor toegankelijke scholen die midden in de samenleving staan. 

2. Muziek- en kunstonderwijs

3. HBO in de IJmond

Wij streven, al dan niet in samenwerking met buurgemeenten, naar de vestiging van een (dependance) 
HBO binnen de IJmond. Natuurlijk het liefst binnen de gemeente Beverwijk. De aanwezigheid van 
hoger onderwijs zorgt voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt.

4. Meer voorzieningen voor de jeugd

Wij zetten in op de realisatie van meer openbare en particuliere voorzieningen voor de jeugd. Dit doen 
wij in samenspraak met een jongerenraad en mensen uit het veld, zoals welzijnswerkers. De 
jongerenraad kan ons gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Daarbij worden jongeren actief 
betrokken bij activiteiten en buurtprojecten.

5. Veilige scholen

Leerlingen verdienen een veilige school. Wij verwachten van schoolbesturen dat ze samen met
leerkrachten, ouders en leerlingen werken aan een tolerante en veilige schoolomgeving en
samenwerken met de politie waar deze veiligheid in het geding is. Een veilige school kenmerkt zich 
verder door goed onderhouden schoolgebouwen met klimaatbeheersing voor frisse lucht in elk 
klaslokaal, groene pleinen en goede verkeersveiligheid.
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Wij vinden het van groot belang dat er binnen onze gemeente kwalitatief goed basis- en voortgezet 
onderwijs wordt aangeboden. Dit zorgt er voor dat Beverwijk een aantrekkelijke gemeente is en blijft 
voor ( jonge) gezinnen. De school is de plek waar je het verschil kunt maken voor de toekomst, daarom 
zetten wij in op:

Muziek- en kunstonderwijs dienen naast natuureducatie door de gemeente te worden ondersteund. Dit 
kan bijvoorbeeld door scholen vrij toegang te bieden tot de Wijkertoren, Muziekfort, Museum 
Kennemerland, broedplaatsen en andere interessante plekken die Beverwijk rijk is. 

6. Jongeren verbinden met de regio

Jongeren zijn belangrijk voor de levendigheid van Beverwijk. Zij moeten zich verbonden voelen met 
Beverwijk en hier graag wonen, of terug willen komen na het voltooien van hun studie in steden als 
Amsterdam. Tegelijkertijd moeten wij zorgen voor voldoende betaalbare (huur)woningen voor jonge 
starters. Daarbij willen wij niet alleen zorgen voor een veilige gemeente, maar ook voor een gemeente 
die levendig is. Daarom stimuleren wij op geschikte plekken horeca en culturele broedplaatsen. 
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“MEER KANSEN  
VOOR JONGEREN.“

Foto: Paul J. Frankhuizen van Die



WIJK AAN ZEE & HET STRAND

Wijk aan Zee oftewel het best bewaarde geheim aan de Noordzee. Het dorp hoort natuurlijk bij de 
gemeente Beverwijk, maar heeft een geheel eigen(wijs) karakter. Het is een kleinschalig dorp met een 
uniek cultureel klimaat en een krachtige lokale samenleving. Dit willen wij graag zo houden. Koesteren 
en versterken kunnen ook ambities zijn, daarom zetten wij in op:

1. Behoud van het kleinschalige dorpse karakter

Wijk aan Zee heeft voldoende woningen nodig om voorzieningen te behouden en leefbaar te blijven. 
Onze algemene actiepunten betreffende wonen kunt u lezen op pagina 5. In Wijk aan Zee zetten wij 
in de basis in op het transformeren van de huidige bebouwing naar (starters)woningen. Daarbij geven 
wij projectontwikkelaars niet de vrije loop en worden inwoners betrokken bij besluitvorming. Op deze 
manier wordt het dorpse karakter behouden en is de ontwikkeling van een stad aan zee niet nodig. 

2. Familiebadplaats

Wijk aan Zee is een unieke en gezellige familiebadplaats. Wat ons betreft blijft dit zo. Andere 
badplaatsen zijn geen maatstaf en er wordt niet toegewerkt naar platte commercie. Succes staat niet 
altijd gelijk aan uitbreiden of vergroten. Inzet is een laagdrempelige en fijne plek voor jong en oud. 

3. Levendig centrum

Het gebied rond het Julianaplein is een mooie plek voor bedrijvigheid. Hierbij ligt de focus op 
kleinschalige horeca en leuke winkeltjes. Door deze invulling kan de leefbaarheid en kleinschaligheid 
van het dorp worden gewaarborgd en worden tegelijkertijd toeristen en dagjesmensen gefaciliteerd. 
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4. Optimalisatie OV van en naar Wijk aan Zee

We zoeken naar mogelijkheden om het OV van en naar Wijk aan Zee te optimaliseren. Dit zou, vooral 
in de weekenden en het hoogseizoen, kunnen middels een beachbus of pendelbus. De grote bus die 
momenteel elk (half ) uur heen en weer gaat, is vaak leeg. 

5. Kleinschalige en natuurinclusieve recreatie

In Wijk aan Zee richten wij ons niet op massatoerisme, maar op dagtoerisme, verblijfrecreatie en 
korte vakanties. We kijken daarbij naar de mogelijkheden om kleinschalige en natuurinclusieve recreatie 
te versterken. Er blijft genoeg ruimte voor inwoners en bezoekers om de rust op te zoeken. 

Alles dat staat beschreven in dit
verkiezingsprogramma geldt natuurlijk ook 
voor Wijk aan Zee. Op deze pagina staan 
zaken die specifiek voor het dorp gelden. Op 
pagina 18 van dit document kunt u lezen hoe 
wij aankijken tegen het Tata-dossier. 

6. Voorzieningen voor de jeugd

Er is behoefte aan voorzieningen voor de jeugd in Wijk aan Zee. In samenspraak met hen onderzoeken 
wij aan welke voorzieningen behoefte is en waar wij deze kunnen realiseren. 
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KUNST & CULTUUR en ERFGOED & HISTORIE

Een bloeiend kunstleven verhoogt de leefbaarheid en kan daarnaast een factor van economische 
betekenis zijn: het verbindt inwoners en trekt bezoekers aan. Brede toegang tot kennis, kunde en 
cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners en moet daarom, wanneer mogelijk, gratis 
zijn. Wij zijn trots op onze gemeente, daarom zetten wij in op:

1. Toegankelijkheid voor iedereen

Kunst & cultuur moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Beverwijk. Organisaties als 
de bibliotheek en Museum Kennemerland zijn daarbij belangrijke partners. Daarbij zetten wij in op 
vergaande samenwerking met en integratie van onderwijs- en cultuurinstellingen. Voor scholieren tot 18 
jaar bieden wij gratis toegang tot culturele instellingen die de Beverwijkse geschiedenis vertellen. 

5. Ruimte voor broedplaatsen en initiatief

Er gebeuren mooie dingen in de Beverwijkse broedplaatsen, daar zijn wij trots op. Een broedplaats 
moet een plek zijn waar iedere Beverwijker zichzelf ontplooien kan. Wij bieden ruimte voor (nieuwe) 
culturele initiatieven. Daarbij proberen wij deze te verbinden met jaarlijks terugkerende evenementen 
zoals de Feestweek en de Smaakmarkt. Evenementen en activiteiten die de identiteit, levendigheid en 
sociale cohesie versterken kunnen rekenen op onze steun. 

4. Kunst & cultuur in de openbare ruimte

Bij het inrichten van de openbare ruimte creëren wij meer ruimte voor (functionele) kunst en cultuur. 
Daarvoor zoeken wij bij ruimtelijke ontwikkelingen de verbinding met kunstenaars en ontwerpers. Dit 
draagt bij aan de bewustwording van cultuurhistorie, de aantrekkelijkheid van onze gemeente en ons 
imago. Zo realiseren wij bijv. een veteranenmonument. Daarbij bieden wij meer ruimte voor straatkunst. 
Dit doen wij door geschikte gevels in samenspraak met de buurt te voorzien van muurschilderingen.

2. Breestraat wordt beschermd stadsgebied

De nog aanwezige historische uitstraling van de Breestraat willen wij beschermen. Wij zijn blij dat er 
ontwikkelingen plaatsvinden en er woningen worden toegevoegd. Wel vinden wij dat dit moet 
gebeuren in een stijl die passend is. Ditzelfde geldt voor andere historische locaties binnen Beverwijk.

3. Aandacht voor herbestemming

Er moet meer aandacht zijn voor herbestemming van gebouwen in plaats van sloop en nieuwbouw. Bij 
nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaand erfgoed. Dit doen wij o.a. door 
historici van Beverwijkse organisaties te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een commissie.

Wij zijn super trots op de geschiedenis en het 
cultureel erfgoed van Beverwijk en Wijk aan Zee.
Daarom vinden wij het belangrijk dat onze 
geschiedenis levend wordt gehouden en er 
goed wordt gezorgd voor ons cultureel en 
historisch erfgoed. Wij streven naar 
toekomstbestendig beleid en daarbij horen een 
welstandsnota en straatnamencommisie.
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“HANDEN AF VAN ONZE 
MONUMENTALE PANDEN“.
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SAMENLEVEN & DIVERSITEIT

Beverwijk moet een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt en die kansen biedt om je te 
ontwikkelen. Hier telt je toekomst, niet je afkomst. Wij beoordelen mensen niet op hun geloof, handicap 
of geaardheid. Wij willen dat iedereen evenveel kans heeft op een goed leven, een prettige 
leefomgeving en een baan. Onze gemeente maken wij samen. Daarom zetten wij in op:
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1. Verminderen van digitale ongelijkheid

Sommige mensen hebben moeite om mee te komen in de digitaliserende samenleving. Gelukkig wordt 
de techniek steeds gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. Maar digitalisering mag voor niemand een 
drempel opwerpen. Het gemeentehuis is het huis van de gemeenschap en blijft toegankelijk.

2. Integratie

Integratie is de sleutel voor goed samenleven. Wij stimuleren de inburgering van nieuwe Nederlanders 
in Beverwijk. Om deel te nemen aan de Beverwijkse samenleving is het beheersen van de 
Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde. Daarbij stellen wij duidelijke eisen en stimuleren wij 
mensen om te werken en onderwijs te volgen.

4. Vrijheid van religie en levensovertuiging

Vrijheid van godsdienst is een grondrecht. Bij de bouw van godsdienstgebouwen dient wel rekening te 
worden gehouden met (de inpasbaarheid in) de omgeving. Niet iedereen is gecharmeerd van elkaars 
levensstijl. Dat hoeft ook niet, zolang je de ander niet belemmert in zijn of haar levensstijl. 

5. Voldoende sociale huurwoningen

De gemeente Beverwijk heeft een relatief hoog percentage sociale huurwoningen en dat willen wij zo 
houden. Daarbij streven wij wel naar menging van sociale huur, middeldure en dure woningen. Samen 
met de inwoners werken wij aan vitale buurten waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen 
ontwikkelen. 

6. Stimuleren van ontmoetingen

Bij ontwikkelingen binnen de gemeente Beverwijk houden wij rekening met het behouden van 
voldoende maatschappelijk vastgoed. Dit om ontmoetingen te blijven faciliteren voor jongeren, 
ouderen en mensen met een beperking. Wij willen een samenleving waar mensen elkaar niet voorbij 
lopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen. 

7. Zijn wie je wilt zijn

Beverwijk dient een vrije gemeente te zijn. In onze gemeente ben je vrij om te zijn wie je bent. Bij pesten 
en onverdraagzaamheid in de woonomgeving moet het uitgangspunt worden dat de dader verhuist en 
niet het slachtoffer; die laatste moet bescherming genieten. 

3. Kleinschalige opvang/huisvesting van asielzoekers en statushouders

Als Beverwijk nemen wij onze verantwoordelijkheid t.a.v. deze groepen en houden wij ons aan de 
wettelijke taakstelling die het Rijk ons oplegt. Samen Lokaal gelooft in kleinschaligheid. Daarom willen 
wij geen grootschalige huisvesting van statushouders en geen grootschalig asielzoekerscentrum 
binnen onze gemeente. Op deze manier houden wij rekening met het absorptievermogen van onze 
gemeente en de woonvraag van Beverwijkse starters, doorstromers en senioren. 
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SPORT & RECREATIE

Sport dient blijvend gestimuleerd te worden onder jongeren en ouderen. Zowel in verenigingsverband 
als in de openbare ruimte. Bij het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan betrekken wij 
sportverenigingen en overkoepelende organisaties. De gemeente dient volledig inzicht te hebben in de 
omvang en diversiteit van sporten. Daarom zetten wij in op:

1. Sporten in alle kernen

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zorgt voor goede sportaccommodaties in alle kernen. Deze 
accomodaties worden namelijk niet alleen door sportclubs gebruikt, maar ook o.a. door sportmakelaars, 
scholen en sociaal-maatschappelijk werkers. Samen Lokaal zet in op een ‘Agenda Sportaccomodaties’.

In de periode 2018-2022 hebben wij ons hard 
gemaakt voor zogenoemde ‘Doeplekken‘. Dit 
zijn locaties in de openbare ruimte waar mensen 
kunnen sporten en ont-moeten. Tijdens de 
raadsvergadering van 29-04-2021 werd onze 
‘Motie Doeplekken‘ aangenomen. In de 
periode 2022-2026 blijven wij ons hiervoor 
inzetten. Iedere wijk verdient een fijne plek waar 
mensen kunnen sporten en ont-moeten.

2. Zwemmogelijkheden

Wij zien ruimte voor de realisatie van een bereikbaar gemeenschappelijk zwembad met Heemskerk 
met voldoende capaciteit voor alle gebruikers. Beverwijk is een kustgemeente en onze kinderen maken 
veelvuldig gebruik van open water en zwembaden, zowel binnen als buiten onze gemeente. Zwemles is 
daarom van groot belang. Ieder kind dient de basisschool te verlaten met een zwemdiploma.
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3. Sportstimulering

Sport verbindt, zorgt voor sociale samenhang en is gezond voor jong en oud. Wij ondersteunen 
sportverenigingen, sportscholen en sportvoorzieningen. Daarbij stimuleren wij mensen om te sporten in 
de buitenlucht of lid te worden van een sportschool of sportvereniging. Dit geldt ook voor mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een chronische aandoening(en). Daarom hebben wij 
oog voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccomodaties. 

4. Speelplekken

Spelen is de basis voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van elk kind. Het is van 
belang bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals lopen, springen en klauteren. Daarnaast 
bij de ontwikkeling van zelfbeeld, zelfredzaamheid, normen en waarden, alsook bij het leren logisch 
denken en structureren in ruimte en tijd. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen (veilig) buiten 
kan spelen en bewegen. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat de speelplekken goed worden 
onderhouden. In overleg met buurtbewoners zetten wij in op het creëren van een veilige en fijne 
speelplek in iedere buurt. 

5. Sportvelden in de openbare ruimte

Sportvelden in de openbare ruimte richten wij in samenspraak met sporters en sportverenigingen in. 
Dit doen wij aangezien veel sportvelden niet aansluiten op de betreffende sport. Zo zijn er 
basketbalveldjes met verkeerde belijning, en baskets en doelen die niet uitnodigen tot spelen. 
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“LANDGOED ADRICHEM DIENT EEN 
GROENE EN SPORTIEVE PLEK TE ZIJN VAN 

EN VOOR ALLE BEVERWIJKERS. WIJ WILLEN 
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BESTUUR & ORGANISATIE en FINANCIËN

Om al onze ambities waar te kunnen maken is een professioneel bestuur van onze gemeente nodig. 
Een bestuur dat belangen af kan wegen voor de korte en lange termijn, en dit doet met respect voor 
ieders inzicht; open en eerlijke gemeentepolitiek in goede samenspraak met inwoners en ondernemers. 
Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op:

1. Wethouders verbinden aan buurten en een ombudsloket

Het is tijd voor een goede verbinding (korte lijnen) tussen het gemeentebestuur en de samenleving. 
Daarom dienen alle wethouders te worden verbonden aan een of meerdere buurten. Daarbij openen 
wij een toegankelijk ombudsloket in het gemeentehuis. Dit is een plek waar iedereen naar toe kan voor 
een gesprek, het afgeven van een signaal en (wanneer nodig) om geholpen te worden. Dit laatste kan 
ook een andere (overheids)organisatie zijn. Het gemeentehuis wordt dus weer het huis van de inwoners 
van Beverwijk, met meer ruimte voor (kleinschalige) bijeenkomsten en ontmoetingen.

4. Verbeteren financiële situatie

Een sluitende begroting is ons uitgangspunt. De uitgaven dienen namelijk niet hoger te zijn dan de 
inkomsten. Er dient regelmatig en op een inzichtelijke en glasheldere manier verslag te worden gedaan 
van de financiële resultaten. Daarbij dienen acties te worden uitgevoerd die efficiëntie bevorderen. 
Momenteel is de spaarpot van de gemeente Beverwijk praktisch leeg!

2. Mandaat bij de raad

In de periode 2018-2022 is de gemeenteraad vaak buitenspel gezet. Dit vinden wij ondemocratisch en 
niet wenselijk aangezien de gemeenteraad door u is gekozen en het hoogste orgaan van de stad is. In 
de volgende periode brengen wij de gemeenteraad weer in positie middels o.a. een raadsakkoord. 
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5. Betaalbaar Beverwijk

Beverwijk moet betaalbaar zijn voor haar inwoners en ondernemers. Daarom gaan wij voor 
kostenbeheersing en geen reële verhoging van de gemeentelijke belastingen (behalve inflatiecorrectie). 
Echter, wel vanuit de voorwaarde dat het realiseren en handhaven van voorzieningen voorop blijft staan. 

3.  Bepaalt Amsterdam niet voor ons

De Metropool Regio Amsterdam heeft steeds meer invloed op onze gemeente, maar is geen 
democratisch gekozen orgaan. Wij zijn voorstander van intensieve samenwerking binnen de regio met 
respect voor de lokale democratie.
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Zoals u in voorliggend stuk kunt lezen hebben wij veel wensen voor Beverwijk, 
en dat kost natuurlijk geld. Duidelijk is dat de gemeente Beverwijk steeds meer 
(duurder wordende) zaken moet bekostigen met minder geld. Daarom is het 
van belang dat Beverwijk blijvend een gezond financieel beleid voert. Wij gaan 
verstandig om met ons gemeenschapsgeld en zetten in op:
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6. Samen keuzes maken

Alles tegelijk uitvoeren is natuurlijk niet mogelijk. We zullen met zijn allen keuzes moeten maken. Wat 
kan wel en wat niet? Wat krijgt voorrang in het beleid? Deze keuzes maken wij samen met u. Wij 
beoordelen zaken per buurt. Dit doen wij door constant input op te halen uit de Beverwijkse 
samenleving. 



LOKALE DEMOCRATIE
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Samen Lokaal is de lokale partij van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij investeren in een duurzame 
samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een 
samenwerking vrij van politieke partijbelangen en profileringsdrang, en waarbij het gezamenlijke belang 
van de gemeenschap voorop wordt gesteld. Het is onze democratie! 

1. Buurt als regisseur

Wij vinden het belangrijk dat elke buurt zo goed mogelijk zelf aangeeft wat er in de eigen buurt toe 
doet. Dat kan over elk onderwerp gaan. De buurt wordt zogezegd de regisseur over de eigen invulling. 
Wij willen u daarbij helpen en zorgen dat dit mogelijk wordt door de buurten onder de wethouders te 
verdelen.  

2. Online & offline meedenken en meebeslissen

Beverwijk moet op het gebied van het betrekken van inwoners en ondernemers nog heel veel slagen 
maken. Wij willen de betrokkenheid van inwoners en ondernemers beter vorm en inhoud geven. Politiek 
wordt bedreven met de sameleving, oude gewoontes worden losgelaten. 

3. Promoten inspreekrecht

Veel mensen weten niet dat zij de mogelijkheid hebben om in te spreken op een onderwerp tijdens een 
commissievergadering. Aangezien dit een belangrijke manier is om invloed te hebben op het 
gemeentebestuur, willen wij het inspreekrecht breder bekend maken.

4. Altijd in de Wijk!

Wij handelen altijd vanuit gezond verstand en, in plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek, 
stellen wij onszelf altijd één kernvraag: “wat is het beste voor Beverwijk?“. Wij komen in uw straat, buurt 
of wijk om te luisteren wat er goed gaat en/of beter kan.

5. Referendum herindeling

Zoals staat aangegeven op pagina 15 werken wij graag intensief samen binnen de regio. Onze directe 
partners zijn daarbij Heemskerk en Velsen. Het samengaan tot een gemeente is al decennia onderwerp 
van gesprek. Samen Lokaal is van mening dat de gemeente Beverwijk eigendom is van haar inwoners. 
Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat wij een eventuele fusie tot de gemeente IJmond
voorleggen aan de inwoners van Beverwijk middels een referendum. 

6. Een menselijke en dienstbare overheid 

Samen Lokaal staat voor een menselijke en dienstbare overheid. Dit betekent dat het gemeentehuis 
toegankelijk dient te zijn voor inwoners en ondernemers, ook als het gaat om de website. 
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ECONOMIE & MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB)

De economie moet gestimuleerd worden, maar met enkele gewijzigde spelregels. Wij investeren in 
duurzame productieketens die extra werkgelegenheid scheppen. Daarbij zijn wij trots op de 
bedrijvigheid die plaatsvindt binnen onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen doen waar ze goed 
in zijn: ondernemen. Wij willen een bruisende gemeente en economie, daarom zetten wij in op: 

1. Binnenstad van de toekomst 

In samenwerking met inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers werken wij aan de binnenstad van 
de toekomst met regionale aantrekkingskracht; met winkels, ontmoetingsplekken en ruimte voor een 
grote diversiteit aan activiteiten. Openbare toiletten mogen hier niet ontbreken. 
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2. Ondernemersloket

Te vaak raken ondernemers verstrikt in een wirwar van vergunningen, of wordt de complexe en soms 
onnodige regelgeving niet begrepen. Wij richten daarom een toegankelijk ondernemersloket in. Dit is 
voor ondernemers het beginpunt voor persoonlijk advies. Bij dit loket kunnen vragen worden gesteld 
over bijvoorbeeld vergunningen, initatieven en kan ondersteuning worden geboden bij (beoogde) 
vestiging in Beverwijk. Leegstaande panden worden actief gekoppeld aan (startende) ondernemers.

3. Lokaal kopen en aanbesteden

Inwoners stimuleren om lokaal te kopen doen wij niet alleen in een periode van crisis. Wij blijven de 
lokale economie stimuleren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door zoveel mogelijk lokaal in 
te kopen en aan te besteden. Hierdoor vergroten wij de lokale werkgelegenheid.

4. Ruimte voor initiatief en geen regeldrift

Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Zij durven risico’s 
te nemen en creëren banen. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze economie. 
Daarom moeten zij gefaciliteerd en niet gehinderd worden door onduidelijke en overbodige regels en 
eisen. Waar mogelijk verruimen wij de regelgeving en verleiden wij nieuwe ondernemers om zich te 
vestigen binnen de gemeente Beverwijk. Niets is zo vervelend als regeldrift en bureaucratische muren.

5. Toegankelijke openbare toiletten

De toiletvoorziening in winkelcentrum Beverhof is gesloten. Dit betekent dat onze binnenstad 
momenteel geen toiletvoorziening heeft. Wij willen dat dit verandert. Bij een gastvrij en aantrekkelijk 
centrum horen toegankelijke openbare toiletten. Gratis of tegen kleine vergoeding.

6. Toekomstbestendige industrie en havengebied

Wij zijn trots op de bedrijven die actief zijn binnen de gemeente Beverwijk en in de haven. Daarom 
faciliteren wij deze bedrijven om hun positie verder te versterken. Dit doen wij door de (maak)bedrijven 
zichtbaarder te maken en te laten zien wat hun sociale en maatschappelijke waarde is. Wij stimuleren 
verduurzaming door regionale samenwerking te versterken en durven flexibel te zijn, te innoveren en te 
experimenteren.

“EEN KANSRIJK ONDERNEMERSKLIMAAT VOOR MIDDEN- 
EN KLEINBEDRIJF; DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE 
BEVERWIJKSE ECONOMIE.”
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MILIEU & LEEFOMGEVING

16

Het is van groot belang dat de economie binnen onze gemeente (en regio) blijft floreren. Daarbij maken  
wij ons hard voor het verduurzamen van de productieketens binnen onze gemeente om een gezonde 
en leefbare leefomgeving voor iedereen te kunnen bewerkstelligen. Daarom zetten wij in op: 

1. Tata Steel schoner en duurzamer

Wij willen trots kunnen zijn en blijven op onze industrie. Wel zijn wij van mening dat Tata Steel met 
opperste prioriteit duurzame maatregelen moet nemen om overlast in de omgeving tegen te gaan. 
Staalproductie in de IJmond heeft toekomst als het zo groen, gezond en veilig mogelijk gebeurt. Wat 
ons betreft zou de mogelijkheid dienen te bestaan om landelijke normen regionaal aan te scherpen. 
Juridisch zijn er strakkere vergunningen nodig. Daarbij goede handhaving. Wanneer boetes worden 
uitgedeeld moeten deze ten goede komen aan de leefbaarheid van Beverwijk en Wijk aan Zee.

2. Directe maatregelen en verdere duidelijkheid middels bronnenonderzoek

De verontreiniging vanuit bekende vervuilers (zoals de Kofa 2 en grondstoffenopslag) dienen direct 
aangepakt te worden. Daarbij vinden wij het van belang inzichtelijk te hebben wie welk aandeel heeft 
in de vervuiling van onze lucht, bodem en wateren. Samen Lokaal wil de feiten per onderdeel van de 
productieketen om de overlast vanuit het terrein van Tata Steel verder te kunnen terugdringen.  
 
Beverwijk heeft ook te maken met luchtvaart, scheepvaart, wegverkeer en import van luchtvervuiling. 
Ook deze bronnen hebben onze aandacht. 

3. Compensatie bij kap

Onlangs heeft TenneT een flink aantal bomen gekapt binnen Beverwijk. Nu en in de toekomst blijven 
wij ons inzetten voor compensatie en herplant binnen onze gemeente.

4. Tegengaan wateroverlast

We krijgen steeds vaker te maken met flinke regenbuien. Hierdoor komen straten in Beverwijk onder 
water te staan en borrelt rioolwater omhoog in woningen. Dit leidt vaak tot onmenselijke situaties. Wij 
willen daarom de afvoer van regenwater verbeteren en de knelpunten in kaart brengen.

5. Aandacht voor laagfrequent geluid (LFg)

Laagfrequent geluid (LFg) is een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. 
Door de gestage groei van industrie, technologie en verkeer, neemt zowel de verspreiding, als het 
volume en de continuiteit van lage bromtonen en trillingen toe. Dit leidt bij een groeiende groep 
mensen tot hinder, met vaak ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het 
sociaal-maatschappelijk functioneren. Samen Lokaal wil meer aandacht voor deze problematiek en dat 
dit serieus wordt genomen. 
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“EEN GOEDE BALANS TUSSEN 
ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

EN LEEFBAARHEID.“
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Voor ons staat de menselijke maat in de gezondheidszorg centraal. Dit betekent: meer preventie, 
afstappen van ziekte als verdienmodel en vooral zorg op maat. Daarbij geven wij iedereen de 
mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving en zetten wij in op:

2. Gezinsnabije jeugdzorg

Wij willen jeugdzorg overzichtelijk, toegankelijk en gezinsnabij: één gezin, één plan. Geef de jeugd een 
kans om hun dromen na te jagen, een steuntje in de rug als zij dit nodig hebben en een correctie als zij 
fouten begaan. Ook zetten wij in op het verstevigen van het financieel toezicht op jeugdzorgaanbieders.

1. Menselijke maat(werk)

Het toepassen van de menselijke maat en maatwerk is ons credo. Daarbij fungeren regels als 
trapleuning. Dit is alleen mogelijk wanneer wordt ingezet op minder bureaucratie en het bieden van een 
luisterend oor. Wij werken wijkgericht en stellen de inwoner centraal (omgekeerde toets).

3. Waardering vrijwilligers en mantelzorgers

Beverwijk kan niet zonder vrijwilligers. Zij vervullen een belangrijk rol binnen onze samenleving. Een rol 
die wij koesteren en faciliteren waar mogelijk. Daarbij willen wij dat vrijwilligers en mantelzorgers 
minimaal een keer per jaar op pakkende wijze door de gemeente in het zonnetje worden gezet. 

4. Mensen beter informeren over minimaregelingen

Inwoners van de gemeente Beverwijk met een laag inkomen maken niet altijd gebruik van de 
financiële ondersteuning die gemeente en fondsen bieden. Dit komt vaak doordat niet alle 
regelingen bekend zijn. Wij willen mensen actiever informeren over welke minimaregelingen er zijn en 
waar zij gebruik van kunnen maken.

“MAATWERK IS ONS 
UITGANGSPUNT. WE 
VERSCHUILEN ONS 
NIET ACHTER REGELTJES.“

5. Schuld voorkomen, werk moet lonen

Problematische schulden worden zoveel mogelijk voorkomen middels vroegsignalering. Hiervoor is een 
actieve houding vanuit de gemeente noordzakelijk. Werk is de beste bestrijding tegen armoede. Toch 
zijn er veel werkende mensen die o.a. vanwege inkomensdaling niet of nauwelijks rond kunnen komen 
en daardoor in armoede verkeren. Dit moet anders, werken moet lonen! Hier maken wij beleid voor. 

6. Misbruik wordt aangepakt

Beverwijk dient een solidaire gemeente te zijn. Dit kan alleen wanneer iedereen meedoet en misbruik 
wordt aangepakt. Wij pakken fraude met bijstandsuitkeringen daarom gericht aan. Iedereen die kan, 
moet meedoen in de maatschappij. Betaald, vrijwillig of als tegenprestatie voor een uitkering.
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NAWOORD
Beverwijk is een gemeente met veel potentie. Samen maken wij de gemeente tot wat zij is, elke dag 
opnieuw. Dat mensen Beverwijk en Wijk aan Zee waarderen blijkt ook uit onze enquêtes. Zo is men 
ontzettend trots op de Wijkertoren en vindt men het fijn om te wonen in een centraal gelegen 
gemeente in de nabijheid van de polder, de duinen en het strand.  
 
Uit de enquêtes is tevens gebleken dat er ruimte is voor verbetering. Zo geeft men aan dat er behoefte 
is aan meer groen en beter beheer van het bestaande groen en de openbare ruimte. Ook wordt 
aangegeven dat het functioneren van de gemeente anders moet en inwoners daadwerkelijk betrokken 
dienen te worden bij (nieuwe) projecten. Verder blijkt uit de resultaten dat er behoefte is aan meer 
horeca en levendigheid in het centrum van Beverwijk. Tot slot wenst men meer aandacht voor 
grootstedelijke problemen, vooral als het gaat om drugs en criminaliteit.  
 
Hetgeen wij o.a. hebben verzameld middels enquêtes is verwerkt in de verschillende hoofdstukken van 
voorliggend document. Is dit het dan? Nee, Samen Lokaal blijft - zoals de afgelopen 4 jaar - ook de 
komende jaren in gesprek met de Beverwijkse samenleving. Dit doen wij op verschillende manieren, 
van themabijeenkomsten tot online raadplegingen. Wij willen zo continu weten of wij de stem van de 
samenleving op de juiste manier laten klinken. Ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! 

Harry Anderies, Ali Bal, Jeroen Besseling, Aad Bos, Ronald Brantjes, Volkan Cekic, Annemarie Deen- 
Zoontjes, Daryll Duiker, Pim Geurts, Ruth Huis in ‘t Veld-Langendijk, Daniëlle de Jong, Maaike Kleijn, Bob 
Kloes, Halil Kocak, Dionne Kos, Daniëlle Kowijk, Ria Kuijer, Jan van der Linden, Gerrie en Jaap Lischer, 
Jean Paul van Luijn, Ruud Magre, Ricardo Markx, Marian Meekes-Meijer, Sandra Nuesser, Herman Peekel, 
Hans Pleging, Monique de Reus, Inge Rood, Marian de Snaijer-Boogerd, Mendes Stengs, Kitty Talsma, 
Jolanda en Michel Verreij, Cecilia van Weel-Niesten, Johan Wolbers en Jeroen Zoetmulder.

OPGESTELD MET DANK AAN

KIESLIJST
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KIESLIJST

1. Ali Bal
2. Inge Rood
3. Michel Verreij 
4. Halil Kocak
5. Mendes Stengs 
6. Annemarie Deen-Zoontjes 
7. Aad Bos
8. Ruth Huis in ‘t Veld-Langendijk
9. Bob Kloes
10. Jeroen Besseling 
11. Harry Anderies 
12. Ramon de Kock
13. Sandra Nuesser 
14. Louis ‘t Hart

ONZE KANDIDATEN
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15. Ton van Weel
16. Dionne Kos
17. Björn Schram
18. Kadir Akdeniz
19. Theo Rutten
20. Tim van der Peijl
21.  Jeroen Zoetmulder
22. Herman Peekel 
23. Ans van den Elzen
24. Jan Doetjes
25. Jean Paul van Luijn
26. Cor Bart
27. Cecilia van Weel-Niesten 
 

1. ALI 2. INGE 3. MICHEL 4. HALIL 5.MENDES 6. ANNEMARIE 7. AAD

8. RUTH 9. BOB 10. JEROEN 11. HARRY 12. RAMON 13. SANDRA 14. LOUIS

15. TON 16. DIONNE 17. BJÖRN 18. KADIR 19. THEO 20. TIM 21. JEROEN

22. HERMAN 23. ANS 24. JAN 25. JEAN PAUL 26. COR 27. CECILIA

BAL ROOD VERREIJ KOCAK STENGS DEEN-ZOONTJES BOS

HUIS IN ‘T VElD KLOES BESSELING ANDERIES DE KOCK NUESSER ‘T HART

VAN WEEL KOS SCHRAM AKDENIZ RUTTEN VAN DER PEIJL ZOETMULDER

PEEKEL VAN DEN ELZEN DOETJES VAN LUIJN BART VAN WEEL-NIESTEN
Portretfoto’s: Jan Doetjes (Foto Kiekie)
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In 2021 zijn twee prominente leden van onze 
partij ons ontvallen. Dit zijn Alex van Luijn en 
Dick Valk. Beiden hadden een groot hart voor 
Beverwijk. Wij missen hun aanwezigheid bij alle 

activiteiten die wij doen. Voorliggend 
verkiezingsprogramma dragen wij daarom op 

aan hen. 
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MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over 
Samen Lokaal naar onze website 
of neem contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS
www.samenlokaalbeverwijk.nl 
secretariaat@samenlokaalbeverwijk.nl
06-39886686

LOKAAL
SAMEN
BEVERWIJK
Foto: Paul J. Frankhuizen van Die

Foto: Edward Schilder


