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Inleiding 
 
Voor u ligt de 75%-versie van het Coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026. 
Het document is opgesteld door de partijen Samen Lokaal Beverwijk, D66, PvdA en 
CDA. Gelijktijdig met het Coalitieakkoord wordt een Strategische Raadsagenda 
opgesteld. De documenten leveren de bouwstenen voor de vorming van het 
Coalitieakkoord.  
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Hoe gaan we (vernieuwend) besturen? 
 
Het gemeentebestuur moet zichtbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners. Inwoners 
moeten ervaren dat het gemeentebestuur er voor hen is. Het bestuur is benaderbaar en 
actief voor Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs. We communiceren begrijpelijk en zoeken 
onze inwoners op om te horen wat er leeft. We trekken actief de wijken in en gaan op 
bezoek bij bedrijven en organisaties. Dit betekent niet dat individuen die makkelijk 
contact hebben met bestuurders vaker hun zin krijgen, maar wel dat we luisteren naar 
ervaringen van mensen en die meewegen bij het maken van beleid. Zoals onze 
participatieraad het zegt: “We moeten op zoek naar inwoners die niet vanzelfsprekend 
aan het woord zijn of de wegen naar de politiek kennen.” 
We zoeken dus naar manieren om de verschillende meningen te horen en ieders belang 
in beeld te hebben als we een beslissing nemen. Dat is een behoorlijke uitdaging, waarin 
we de komende periode willen leren door te experimenteren. 
 
Integer en betrouwbaar bestuur 
Elke inwoner moet ervan op aan kunnen dat het bestuur zorgvuldige beslissingen neemt 
in het algemeen belang. Daarbij realiseren we ons dat elk mens (voor)oordelen heeft en 
een beperkt blikveld. We trainen onszelf dus actief in het aanscherpen van ons morele 
kompas en in het besturen met een open houding. Zo is er ruimte voor onderlinge 
feedback, het bespreken van twijfel en het bijstellen van onze meningen. Daarbij willen 
we de transparantie van besluiten vergroten. Dit doen we door goed te laten zien welke 
participatie er heeft plaatsgevonden, welke belangen er speelde en hoe we tot een 
afweging zijn gekomen. 
 
Samenwerking tussen raad en college 
Zowel de raad als het college staan in dienst van de inwoners van de gemeente. Voor 
goede besluiten is het essentieel dat er ruimte is om voorstellen op inhoud te bespreken 
en voor het onderlinge debat tussen de partijen in de gemeenteraad. Van het college 
vragen wij om deze gesprekken maximaal te faciliteren door duidelijke voorstellen te 
maken, waarin waar mogelijk ook alternatieven worden benoemd. 
We vinden het belangrijk dat alle openbare vergaderingen goed te begrijpen zijn en liefst 
enigszins aantrekkelijk om te volgen. Zodat inwoners kunnen meemaken hoe 
beslissingen genomen worden. Uiteraard gaan individuele raadsleden zelf over hun 
eigen inbreng.  
Als raad gezamenlijk kunnen we wel op zoek naar vernieuwingen van processen om 
effectiever te vergaderen. We denken aan een werkgroep van o.a. raadsleden die ook 
kijkt hoe andere gemeenten hun bestuurlijke besluitvorming hebben ingericht en wat hier 
de voor- en nadelen van zijn. 
 
Samenwerking met de inwoners 
Er zit ontzettend veel kennis, kunde en creativiteit in onze gemeenschap. Zowel bij 
organisaties en bedrijven als bij inwoners. Wij willen de kracht van onze gemeenschap 
beter benutten. Enerzijds door initiatief de ruimte te geven en als gemeente hier beter op 
in te spelen. Dit kan en hoeft niet altijd met geld, maar kan bijvoorbeeld door 
verbindingen te leggen of ruimte te geven. Daarnaast willen we expliciet oog hebben 
voor de gebieden en buurten waar men de weg naar de gemeente minder goed kent. Tot 
slot willen we alle inwoners nog beter betrekken bij beslissingen van de gemeente. We 
zijn daarbij op zoek naar nieuwe manieren om alle verschillende wensen en belangen 
van inwoners goed mee te kunnen wegen en ons hierover transparant te verantwoorden.  
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Samenwerking in de regio 
De gemeente Beverwijk ligt op een gunstige en bedrijvige plek, midden in de IJmond en 
aan de rand van de Randstad. Samenwerken met onze buurgemeenten Velsen en 
Heemskerk, de Provincie, het Rijk en binnen de Metropoolregio Amsterdam is essentieel 
om de belangen van Beverwijk en van onze regio te waarborgen. 
Wij willen samenwerken waar het zinvol is en met alle partners goede relaties 
onderhouden, met respect voor de lokale democratie. Voor onze strategische en 
economische doelen zien we veel meerwaarde om samenwerking binnen de IJmond te 
versterken en op onderdelen de samenwerking ook te verstevigen met Zuid-
Kennemerland. 
Dichter bij huis vinden we het belangrijk om nog steviger te verbinden met gemeente 
Heemskerk, omdat onze bewoners, organisaties en bedrijven op dagelijkse basis ook 
veel met elkaar delen.  
Op dit moment is de samenwerking met gemeente Zaanstad nog heel beperkt. We willen 
de komende periode verder oriënteren op deze relatie. 
 
Ontwikkelende organisatie en communicatie 
Onze dynamische organisatie vraagt om dynamische ambtelijke organisatie die zich blijft 
ontwikkelen. We willen een goede werkgever zijn, zodat onze medewerkers maximaal in 
staat worden gesteld om onze gemeente optimaal te laten functioneren. We zijn een 
lerende organisatie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Tot slot 
Ons doel is om de komende periode de uitstraling van het bestuur zowel naar binnen als 
naar buiten te verbeteren en de betrokkenheid bij het bestuur van inwoners te vergroten. 
Daarnaast willen we ook de belangen en wensen van mensen die minder betrokken 
(kunnen) zijn goed in beeld hebben. We hopen dat inwoners hiermee het bestuur 
dichterbij ervaren en zien wat de gemeente voor hen betekent, om het vertrouwen in de 
lokale overheid te vergroten. 
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Sterke lokale identiteit 
Inwoners moeten trots kunnen zijn op hun gemeente. Daarom koesteren we de 
mooie en waardevolle dingen die wij hebben. We versterken onze identiteit en het 
imago van de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee. 
 
Initiatieven van inwoners spelen een cruciale rol 
Evenementen zorgen voor sociale binding en versterken het imago van Beverwijk. We 
verwelkomen initiatieven van inwoners voor diverse evenementen en het vieren van 
mijlpalen, zoals 725 jaar Stadsrechten in 2023, 750 jaar Marktrechten in 2026 en de 
afronding van de wijk Broekpolder.  
 
Lokale geschiedenis, cultuur en erfgoed 
Lokale geschiedenis, cultuur en erfgoed vormen de fundamenten van onze identiteit. Het 
behoud en onderhouden daarvan beschouwen wij als plicht. Daarbij gaan we actief op 
zoek naar een goede bestemming voor karakteristieke panden, zoals de Grote Kerk. 
Ook geven we als gemeente richting aan de uitstraling van beeldbepalende plekken of 
gebouwen, bijvoorbeeld in de Breestraat.  
 
Lokale journalistiek 
Goede lokale journalistiek ondersteunt het debat en zorgt voor binding in de 
samenleving. Wij staan voor een verdere professionalisering van onze lokale media, 
zoals radio en tv.   
 
Beverwijk op de kaart  
We gaan door met het versterken van het imago van Beverwijk. Met een heldere claim 
en onderscheidend aanbod. Voor onze eigen inwoners én voor de buitenwereld. 
Daarvoor maken we gebruik van onze kernwaarden: Mozaïek van bedrijvigheid, Elkaar 
vooruit helpen, Problemen worden kansen, Echt en Persoonlijk. In 2020 hebben 
inwoners, ondernemers, verenigingen en andere stakeholders deze kernwaarden 
vastgesteld na een intensief participatietraject. Samen met de gemeenteraad en 
inwoners gaan we op zoek naar een pakkende slogan om deze kernwaarden te vertalen 
in een voor inwoners herkenbare campagne. 
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Beverwijk kansrijk voor iedereen 
Wie in armoede opgroeit, heeft vaak minder kansen om zich te ontwikkelen. Elk 
kind en iedere volwassene moet kunnen meedoen. Of het nu gaat om ontplooiing, 
sportieve of culturele activiteiten. Naast het bestaande minimabeleid willen we een 
strategie om armoede te bestrijden. Zo maken we Beverwijk kansrijk voor 
iedereen.  
 
Preventie en perspectief bij schulden 
Financiële zorgen geven een gevoel van machteloosheid en maken mensen moedeloos. 
Wij willen mensen perspectief bieden en de neergaande spiraal doorbreken. Dat doen 
we door in te zetten op het voorkomen van problematische schulden en het tijdig inzetten 
van schuldsanering. 
 
Beter bereik van mensen met een kleine portemonnee  
De minimaregelingen van de gemeente zijn niet voldoende bekend bij de doelgroep, of 
de doelgroep ondervindt barrières bij het aanvragen ervan. We zoeken naar 
vernieuwende manieren om meer mensen te bereiken en de regelingen toegankelijker te 
maken. Bijvoorbeeld via hun netwerk, via scholen, of via een instrument zoals een 
Stadspas.  
 
Initiatieven van inwoners en (informele) buurthuizen 
Initiatieven van inwoners en (informele) ontmoetingsplekken spelen een belangrijke rol in 
het tegengaan van eenzaamheid en het doorbreken van sociaal isolement. We vinden 
het belangrijk dat er beleid komt om dit soort initiatieven te ondersteunen. Laagdrempelig 
en voor iedereen toegankelijk is daarbij een voorwaarde. Een bruisende leefomgeving 
met een diversiteit aan activiteiten stimuleert zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud 
en vergroot de sociale cohesie. 
 
Een op een begeleiding naar werk 
We willen de arbeidsparticipatie verbeteren en de drempel naar werk verlagen. We 
creëren samen met werkgevers kansen, door persoonlijke begeleiding en door de brug 
te slaan tussen bedrijven en werkzoekenden.  
 
Maatwerk WMO en (jeugd)zorg 
We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. 
Daarbij staan de menselijke maat en maatwerk centraal. We continueren het bestaande 
beleid en voeren – op basis van praktijkervaringen – waar mogelijk verbetering door.  
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Participatie  
Als participatie inhoudt het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen van beleid, 
dan vinden we dat geen ambitie maar een vanzelfsprekendheid. Participatie gaat 
voor ons veel verder.  
 
De Beverwijkse manier 
Het gaat erom niet alleen de belanghebbenden te horen, maar hun belangen goed in 
kaart te brengen. We nemen de bevindingen van de Tijdelijke Raadscommissie 
Inwonersparticipatie (TRIP) mee en participeren op de door deze commissie 
geformuleerde ‘Beverwijkse manier’. We zien mogelijkheden voor experimenten zoals 
een burgerberaad waarbij we speciaal focussen op jongeren. 
 
Het debat bevorderen 
In raadsvoorstellen leggen we – indien mogelijk – meerdere keuzemogelijkheden en 
scenario’s voor, hetgeen het debat in de gemeenteraad moet stimuleren. Bij elk 
raadsvoorstel beschrijven we de inspanningen op participatie.  
 
Versterken van de lokale democratie 
De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen baart ons zorgen. We trekken hieruit 
de conclusie dat we onder andere de zichtbaarheid van het bestuur moeten vergroten. 
Samen met de gemeenteraad willen we de lokale democratie versterken.  
 
Meer ruimte voor initiatief van inwoners 
We willen het initiatief van inwoners stimuleren. Daarbij kijken we ook naar nieuwe 
manieren van wijkgericht werken. 
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Gezondheid 
Gezonde leefomgeving en de bescherming van de gezondheid in relatie tot de 
matig tot slechte luchtkwaliteit in onze gemeente beschouwen wij de komende 
raadsperiode als topprioriteit. Daarom is luchtkwaliteit één van de onderwerpen in 
de Strategische Raadsagenda.  
 
Gezondheidsbevordering 
Het bevorderen van een gezonde leefstijl maakt de kans groter dat mensen langer leven 
in goede gezondheid. In de onlangs opgestelde uitvoeringsagenda ‘Samen Gezond in 
Beverwijk’ is afgesproken extra te investeren op de thema’s eenzaamheid, roken, 
overgewicht en mentaal welbevinden. Wij sluiten ons aan bij de acties voor de komende 
jaren. 
 
Eenzaamheid 
Eenzaamheid is niet alleen een probleem onder ouderen. Het wordt ook steeds vaker 
benoemd door jongeren. De lockdowns door corona hebben dit beeld versterkt. We 
kiezen voor een regionale aanpak en zoeken de samenwerking binnen de netwerken en 
met onze partners. Door mensen kansen te bieden om betekenisvolle relaties aan te 
gaan of hun sociale netwerk uit te breiden, kunnen we eenzaamheid terugdringen. 
 
Roken 
In het Nationaal Preventieakkoord is roken opgenomen als thema. De afspraken uit dat 
akkoord versterken wij door ook op lokaal niveau extra in te zetten op dit thema. Dit doen 
wij bijvoorbeeld met het Leefstijlakkoord Beverwijk. In het Leefstijlakkoord Beverwijk 
wordt onder andere de nadruk gelegd op een gezonde, rookvrije omgeving. Voor ons 
betekent dat: 
 

1. Alle gemeentelijke voorzieningen rookvrij. 
2. Rookvrije sportaccommodaties, zowel buiten als binnen. 
3. Actief inzetten op het ontmoedigen van roken met name bij jongeren. 

 
Naast de inzet op stoppen met roken, hechten wij groot belang aan het voorkomen dat 
jongeren beginnen met roken. Daarom investeren wij in een rookvrije generatie.  
 
Overgewicht 
We stimuleren een gezonde leefstijl, met gezondere voeding en meer (mogelijkheden 
om te) bewegen. Daarom leggen wij de nadruk op het creëren van een gezonde 
omgeving (sport, onderwijs, speelruimte, openbare gebouwen) die uitnodigt tot bewegen.  
 
Mentale welbevinden 
Mentaal welbevinden is de mate waarin mensen zich goed in hun vel of zelfs gelukkig 
voelen. Door het mentaal welbevinden van mensen te beschermen en te bevorderen, 
stellen we onze inwoners in staat zich te ontwikkelen, productief en creatief te zijn en 
positieve relaties op te bouwen. 
 
 
 
 



 10 

Groene en schone openbare ruimte 
Groen geeft onze gemeente een aantrekkelijke uitstraling en vergroot het welzijn 
van onze inwoners. Meer groen maakt de stad beter bestand tegen extreme 
weersomstandigheden, zoals hitte en hevige regenval. Daarom gaan we voor meer 
groen en toegankelijke sport- en speelplekken. Zo nodigen we uit tot ontmoeting 
en beweging. 
 
Groenere leefomgeving 
We gaan met inwoners in gesprek over mogelijkheden om hun wijk groener en 
aantrekkelijker te maken. De gemeente vervangt onnodig verhard oppervlak voor groen. 
We informeren en stimuleren – actief maar vrijblijvend – inwoners om dit ook met hun 
eigen tuin te doen. Bij projectontwikkelaars en woningcorporaties vragen we aandacht 
voor groene toepassingen.   
 
Groene schoolpleinen 
Bewegen in de openbare ruimte en elkaar ontmoeten draagt bij aan onze doelen voor 
gezondheidsbevordering. Daarom zorgen we voor meer uitdagende sport- en 
spelvoorzieningen in de openbare ruimte. We streven – in samenspraak met 
schoolbesturen – naar groene schoolpleinen bij alle basisscholen. Buurtbewoners 
kunnen deze gebruiken na schooltijd. 
 
Meer bomen op passende plaatsen 
Bomenkap beperken we tot een minimum. Wanneer kap onvermijdelijk is vindt 
volwaardige compensatie plaats. Daarnaast vergroten we – in samenspraak met 
inwoners – het aantal bomen en struiken. Het streven is om voor iedere pasgeboren 
Beverwijker een boom of struik te planten.  
 
Schone openbare ruimte  
We willen een schoon en leefbaar Beverwijk. Dus zo min mogelijk hondenpoep, 
zwerfafval en dumpingen van grofvuil in onze openbare ruimte. Inwoners moeten hun 
afval makkelijk kwijt kunnen op de daarvoor bestemde plekken. We ondersteunen 
inwoners en organisaties die initiatief nemen op het gebied van het schoonhouden van 
de openbare ruimte.  
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Een florerende groene maakregio  
De klimaatdoelen van 2030 vragen om actie. Onze ambitie is een groene maakregio 
met een divers aanbod aan schone bedrijvigheid. We zetten actief in op het 
aantrekken van duurzame bedrijven. Zo blijven we een florerende maakregio die 
aanjager is van innovatieve techniek rondom duurzaamheid.  
 
Talent opleiden en behouden 
We gaan met het Nova College in gesprek over een campus in de Spoorzone. De 
campus biedt opleidingen in duurzaamheid en duurzame techniek en biedt ook 
studentenhuisvesting. We stimuleren de ontwikkeling van programma’s om kinderen al 
vroeg te interesseren voor een technische opleiding. En zoeken naar een betere match 
tussen opleiding en lokale/regionale arbeidsmarkt. 
 
Beverwijk positioneren als groene maakregio 
We pleiten voor snelle vergroening van Tata Steel als grote speler in onze economie. We 
zetten duurzame koplopers in de schijnwerpers, bijvoorbeeld met de Duurzaamheids 
Awards. Ook een Maakmuseum kan een permanente etalage en visitekaartje zijn voor 
onze bedrijvigheid.  
 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor MKB  
We bieden ondernemers, zowel detailhandel, horeca als MKB, ruimte, kijken wat 
mogelijk is en ondersteunen bestaande samenwerkingen als Beverwijk Business Docks. 
Dat doen we door regelmatige afstemming met ondernemers over hun (groei)behoefte. 
We betrekken ondernemers nauw bij de plannen voor de Spoorzone. Door korte lijntjes 
en meedenken bieden we een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  
 
Inkoop duurzaam en sociaal 
We vinden het belangrijk lokale ondernemers die duurzame oplossingen bieden te 
ondersteunen. Het inkoopbeleid van de gemeente moet ambitieuzer worden op 
duurzaamheidscriteria en sociale criteria.  
 
Toekomst van de Haven 
De toekomst van de haven is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in het 
programma Spoorzone. We handhaven de huidige functie van de haven, totdat het 
programma meer duidelijkheid biedt over de kansen van het gebied voor Beverwijk. 
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Beverwijk bereikbaar 
We streven naar een bereikbaar Beverwijk en Wijk aan Zee voor alle vormen van 
mobiliteit. Het combineren van veilige wegen met een groene prettige 
leefomgeving beschouwen we als onze opgave. We staan open voor creatieve en 
innovatieve oplossingen. De ambitie op woningbouw vraagt om een nadere studie 
naar parkeren en mobiliteit. 
 
Automobiliteit en parkeren 
Met de toename van het aantal woningen in binnenstedelijk gebied is een visie op het 
faciliteren van de auto noodzakelijk. Voorkomen dat wegen dichtslibben, het verkeer 
vaststaat en steeds meer openbare ruimte volstaat met auto’s vraagt om creativiteit en 
vakkundigheid. Een oplossing voor dit vraagstuk is essentieel.  
 
Korte afstanden vaker op de fiets 
In Beverwijk wonen we over het algemeen dichtbij winkels en voorzieningen. Een 
schouw van bestaande fiets- en wandelpaden en eventuele verbeteringen moeten 
verkeersdeelname voor voetgangers, fietsers en andersvaliden veiliger en 
aantrekkelijker maken. Door fietsroutes te verbeteren en nadrukkelijk ruimte te maken 
voor fietsers, faciliteren we het gebruik van de fiets voor korte afstanden.  
 
Blackspots 
We pakken jaarlijks gevaarlijke punten aan op basis van verkeersanalyse en meldingen. 
We gaan in gesprek met buurtbewoners en reserveren budget voor kleine maatwerk 
oplossingen om het verkeer in de wijk veiliger te maken. 
 
Betere verbindingen met openbaar vervoer  
We lobbyen voor betere OV-verbindingen en blijven daarvoor intensief samenwerken 
met de IJmond. Samen met Velsen zetten we in op behoud van de tweede pont. We 
kijken naar een betere HOV-verbinding met Zaanstad en Amsterdam.  
 
Alkmaarseweg-Noord 
Met de realisatie van de randweg is de Alkmaarseweg-noord geen doorgaande weg 
meer, maar een zogenaamde erftoegangsweg dus vooral bedoeld voor het verkeer van 
en naar de woonwijken. Ondanks de herinrichting in 2014 bleef de weg erg druk en werd 
er te hard gereden, dit gaf overlast voor de bewoners en een onveilige situatie voor 
fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen. 
 
Er is lang gekeken naar een goede oplossing en uiteindelijk hebben de colleges van 
Beverwijk en Heemskerk gekozen de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, de z.g. 
‘knip’. Dit heeft zeker gezorgd voor minder verkeer en een veiligere situatie voor 
langzaam verkeer, maar zorgt ook voor ongemak voor de inwoners van de 
achterliggende woonwijken. 
 
Daarom gaan we samen met Heemskerk zoeken naar een betere oplossing die blijvend 
zorgt voor minder verkeer en een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en 
schoolgaande kinderen, zodat de afsluiting ‘knip’ kan worden verwijderd. 
 
Parkeerdruk rond Kerkplein verminderen 
In samenwerking met alle betrokken partijen willen we de parkeerdruk rond het Kerkplein 
verminderen. Dit doen we bijvoorbeeld door theaterbezoekers te laten parkeren op het 
Beverplein en de looproute naar het theater te markeren. 
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Duurzaamheid 
We werken aan een duurzaam Beverwijk en Wijk aan Zee. We willen in de 
gemeente Beverwijk duurzamer wonen, werken en leven. Hierbij hebben we de 
inwoners en ondernemers hard nodig. We laten zien wat de gemeente doet om 
duurzamer te worden en wat inwoners of ondernemers kunnen doen. 
 
Het goede voorbeeld 
Als we onze inwoners en ondernemers vragen te verduurzamen, vinden we dat we zelf 
het goede voorbeeld moeten geven. Dat doen we door al ons gemeentelijk vastgoed en 
het wagenpark te verduurzamen. In te zetten op duurzame inkoop door bedrijven die met 
een duurzame oplossing komen te honoreren. En zoveel mogelijk vergroening van de 
openbare ruimte. 
 
Duurzame energie op daken 
We zetten in op een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op daken, maar we zijn 
zeer terughoudend met windmolens op land en zonnepanelen buiten de bebouwde 
omgeving. Wel zien wij mogelijkheden voor overkappen van parkeerterreinen met 
zonnepanelen.  
 
Inwoners uitdagen  
We gaan inwoners uitdagen om gezamenlijk te verduurzamen. We steunen groene 
buurtinitiatieven of collectieve inkoop tegen een aantrekkelijk tarief zodat in de hele buurt 
zonnepanelen of groene daken geplaatst kunnen worden. We zoeken daarbij zoveel 
mogelijk de samenwerking met lokale duurzame koplopers. 
 
Afval 
We willen afval beter scheiden wegens de belasting van het milieu en de toenemende 
kosten van het Rijk op afvalverbranding. We constateren dat we oplossingen moeten 
vinden om de hoeveelheid restafval te verminderen. Gescheiden inzamelen vereist 
allereerst maatwerk voor laag- en hoogbouw. We stimuleren inwoners om o.a. het GFT-
afval zo veel mogelijk van het restafval te scheiden om zo een extra financiële last te 
voorkomen. 
We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden (zowel bron- als 
nascheiding) om de scheidingsdoelen te halen en de kosten voor inwoners te beperken. 
We nemen inwoners hierin nadrukkelijk mee.  
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Goede voorzieningen 
Een divers en kwalitatief goed aanbod aan voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, sport, welzijn, kunst en cultuur verrijken de stad en het dorp. We 
streven ernaar dat onze voorzieningen goed afgestemd blijven op de behoeften 
van onze inwoners. We gaan specifiek in gesprek met jongeren om ervoor te 
zorgen dat die voorzieningen aansluiten op hun behoeften.  
 
Onderwijsvoorzieningen 
De school is de plek waar je het verschil kunt maken voor de toekomst. Na 
schooltijd willen we leerlingen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met 
sport, kunst en cultuur.  
 
Groene en openbare speelplekken op schoolpleinen  
Groene schoolpleinen zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals 
hitte en hevige regenbuien. Door de pleinen buiten schooltijd publiek toegankelijk te 
maken creëren we meer plekken om te spelen, ontmoeten en bewegen in de wijk. 
 
Nieuwbouw Integraal Kind Centrum 
Het gebouw waarin het huidige Integraal Kind Centrum gevestigd is, is niet meer 
adequaat. Er is dringend een oplossing nodig. Uiterlijk in de eerste helft van 2023 nemen 
we een besluit over de bouw van een nieuw pand. We kijken hiervoor naar een 
soortgelijke financiële constructie als toegepast in de gemeente Dijk en Waard.  
 
Toegankelijke sportvoorzieningen 
Sport is een goede manier om een gezonde leefstijl te bevorderen en om mee te 
doen in de samenleving. Met toegankelijke sportvoorzieningen stimuleren we 
inwoners om in beweging te komen of in beweging te blijven.  
 
Gemeenschappelijk zwembad met Heemskerk  
Het Sportfondsenbad is aan het einde van de levensduur. Daarom willen we samen met 
de gemeente Heemskerk een modern en duurzaam zwembad bouwen. Dat zwembad 
moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. We nemen in 2022 een besluit over 
het wel of niet bouwen van een gezamenlijk zwembad met de gemeente Heemskerk.  
 
Ruimte voor heroverweging fase 4 van Landgoed Adrichem  
Het project Landgoed Adrichem biedt een oplossing voor knelpunten, wensen en 
problemen die speelden in het sportpark en Park Overbos. Zoals de wens om uitbreiding 
van de hockeyvelden, om de parkbeleving te verbeteren en de geluids- en 
parkeeroverlast op te lossen. Het in 2021 vastgestelde ruimtelijk ontwerp is het resultaat 
van een intensief participatietraject met de sportverenigingen, buurtbewoners en 
stichting Park Overbos. Wij denken dat er ruimte is voor een heroverweging en 
verbetering van het ontwerp. Dit laten we in 2022 onderzoeken, zonder afbreuk te doen 
aan het participatietraject dat al doorlopen is.   
 
Toegankelijke buitensportfaciliteiten in de openbare ruimte  
Sport en bewegen moeten zo laagdrempelig mogelijk zijn. We herzien het huidige 
speelplan om beter aan te sluiten bij de behoeften van inwoners. We realiseren een 
urban gym op bijvoorbeeld Landgoed Adrichem en/of op het Kuenenplein.  
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Divers aanbod in welzijn, kunst en cultuur 
Onze gemeente kent een breed aanbod voorzieningen op het vlak van welzijn, 
kunst en cultuur. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden.  
 
Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk  
We vinden dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen 
met een kleine portemonnee. We plaatsen ook kunst en cultuur in de openbare ruimte. 
Bijvoorbeeld bij herinrichtingen, zoals het Kuenenplein. Waar mogelijk zoeken we 
daarvoor externe financiering, ook voor het onderhoud ervan.  
 
Bibliotheek blijft centrale ontmoetingsplek  
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het bedienen van verschillende groepen 
inwoners. We zijn trots op de mooie nieuwe inrichting van de bibliotheek en vinden het 
belangrijk dat inwoners zich welkom voelen in de bibliotheek voor hun verdere 
ontwikkeling of om anderen te ontmoeten. 
 
Jonge inwoners actief betrekken  
Samen met jongeren brengen we in kaart waar zij behoefte aan hebben. Daar stemmen 
we onze voorzieningen beter op af.  
 
Een vitaal Wijk aan Zee  
We vinden het belangrijk dat Wijk aan Zee een vitaal dorp blijft. We zien het Dorpsplan 
als basis om het voorzieningenniveau in het dorp op peil te houden. De gemeente wil 
samen met de inwoners van Wijk aan Zee verdere uitvoering geven aan het Dorpsplan.  
 
Openbare voorzieningen 
 
Openbaar toilet op de Breestraat 
We realiseren uiterlijk in 2023 in samenwerking met ondernemers een openbaar toilet op 
de Breestraat en in de Beverhof. Deze toiletten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.   
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Inwoner centraal in dienstverlening en communicatie  
In onze dienstverlening en communicatie staat de inwoner centraal. Daarom 
denken we vanuit de inwoner en vanuit mogelijkheden. Met menselijke maat en in 
begrijpelijke taal.  
 
Dienstverlening maximaal digitaal 
We stemmen de dienstverlening af op de behoeftes van de inwoners. Voor hen die dat 
willen zijn veel van onze diensten en producten digitaal verkrijgbaar. Voor wie liever naar 
het Stadhuis komt zijn de diensten fysiek beschikbaar.  
 
Actief contact 
De werkwijze van gemeente Beverwijk moet gebaseerd zijn op actief contact. Dat 
betekent dat mensen die bellen met een vraag die niet direct beantwoord kan worden, 
altijd binnen een paar dagen teruggebeld worden. Het betekent ook dat we de werkwijze 
‘eerst bellen’ invoeren. Dit houdt in dat voor elke brief die naar een individuele inwoner 
gaat éérst een telefoongesprek plaatsvindt. Naast ons goed functionerende callcenter is 
een klantgerichte backoffice cruciaal. 
 
Slim actieplan voor vergunningsaanvragen 
Er is in de samenleving een grote behoefte om te (ver)bouwen. Daardoor komen er veel 
vergunningsaanvragen binnen. We hebben op dit moment te weinig capaciteit om 
vergunningsaanvragen goed en snel af te handelen. Bovendien gaat de omgevingswet 
van ons vragen om op een andere manier te werken, zoals met een omgevingstafel. Dit 
vraagt om een slim actieplan met oplossingen om de vele vergunningsaanvragen beter 
af te handelen. Onderdeel van de oplossing kan zijn dat we een ´ja, mits´-houding 
aannemen.   
 
Sneller betalen aan ondernemers  
De gemeente is een belangrijke klant voor ondernemers. Die hebben er baat bij dat de 
gemeente facturen snel betaalt. Daarom willen wij binnen enkele maanden geregeld 
hebben dat de gemeente altijd binnen een termijn van 3 weken betaalt.  
 
Inwoner centraal in communicatie  
Ook in de communicatie zet de gemeente de inwoner centraal. De gemeente 
communiceert online en offline in begrijpelijke taal. We maken actief gebruik van sociale 
media en benutten de lokale media beter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


