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SPEERPUNTEN 
Heiloo Lokaal richt zich op het algemeen belang van de gemeenschap en de leefomgeving met 
bijzondere aandacht voor individuele problematiek. 
Heiloo Lokaal onderschrijft de visie van een inclusieve samenleving. Dit betekent dat we ons 
inspannen, opdat ieder, met zijn/haar mogelijkheden en ideeën, mee kan doen aan maatschappelijke 
activiteiten en een bijdrage levert aan onze gemeenschap en leefomgeving. 

Zelfbeschikking en vrijheid van ieder individu, naast - en niet ten koste van - anderen, staat centraal. 
Voor de meesten betekent dit, dat zij regie voeren over zijn/haar eigen leven binnen de natuurlijke 
en sociale omstandigheden. 

Als iemand in sociaal of financieel opzicht dreigt uit te vallen, zullen wij hulp of 
ondersteuning bieden. 

Onze politieke speerpunten belichten zaken die spelen met accenten:  

• wat we willen behouden,  
• waarover we waken, 
• wat we willen verbeteren. 

Deze speerpunten hebben we voor u in een aantal dubbelthema’s beschreven. Zij vormen ons 
verkiezingsprogramma en zijn de leidraad voor onze inzet en stemverantwoording. 

 

WONINGEN en SPECIFIEKE WENSEN 
Heiloo heeft te weinig betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar. Huurders worden 
geconfronteerd met lange wachttijden; zij die graag verhuizen naar een meer geschikte woning 
hebben weinig keuze. 
Heiloo Lokaal wil het woningaanbod verbeteren door: 

• Bouwen op basis van woonbehoefte 
• Meer sociale huurwoningen voor lage- en middeninkomens 
• Meer betaalbare vrije sector huurwoningen 
• Actief gebruik van het ‘fonds sociale woningbouw’ 
• Meer ruime, gelijkvloerse woningen 
• Inkomensafhankelijke erfpacht bij nieuwbouw 
• Starterslening voor kopers van een eerste woning 
• Het hanteren van antispeculatiebeding bij sociale nieuwbouwwoningen 
• Bedrijventerrein Oosterzij verder transformeren tot woonwijk. Ook detailhandel 

toestaan langs de Nijverheidsweg 

 

WELZIJN en ZORG 
Minima merken dat de kosten voor noodzakelijke hulp een groot beslag legt op hun inkomen. 
Na een periode met een uitkering kan de financiële situatie ondanks het salaris nadelig uitpakken. 

Het minimabeleid dient sociaal te zijn en rechtvaardig voor alle betrokkenen. 
Vrijwilligerswerk is onmisbaar binnen de welzijns- en zorgsector. Mantelzorg is ook vrijwilligerswerk. 

Heiloo Lokaal zet zich in voor: 
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• Gebruik van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
• Een proactief jongerenwerk 
• Ruimte voor eigen initiatieven door en voor jongeren 
• Jongeren betrekken bij gemeentelijke besluitvorming over zaken, die hen direct raken 
• Behoud van welzijns-accommodaties 
• Een gevarieerd aanbod op gebied van sport, muziek, kunst en uitgaan 
• Een adequaat functionerende schuldhulpverlening 
• Stimulering van projecten die bijdragen aan sociale participatie, vermindering van 

eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid 
• Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg 
• Vermindering van negatieve effecten op het milieu 
• Zo mogelijk vermindering van administratieve druk o.a. door digitale afhandeling 
• Geleidelijke afbouw uitkeringen, als betrokkene werk heeft gevonden 
• Afschaffing van het eigen aandeel in de schoonmaakondersteuning voor minima 

 

ONDERWIJS en VORMING 
Goed onderwijs is essentieel voor de vorming en ontwikkeling van onze jeugd 

Heiloo Lokaal streeft naar versterking van het onderwijs door: 

• Aandacht voor sport en bewegen, kunst en cultuur met hulp van deskundigheid vanuit 
diverse organisaties 

• Goede kwaliteit van accommodaties voor de basisscholen 
• Behoud van middelbaar onderwijs in Heiloo 
• Vroegtijdige onderkenning en opvang van individuele, situatie gebonden, sociale of 

financiële problemen 
• Organiseren van weerbaarheidstrainingen 

 

SPORT en BEWEGEN 
Bewegen en regelmatig sporten bevordert de vitaliteit en het welzijn bij jong en oud. 

Heiloo Lokaal wil dit bevorderen door: 

• Een gevarieerde keuze aan sportieve activiteiten/ sportverenigingen 
• Veilige, goede kwaliteit van accommodaties 
• Sportverenigingen een ondersteunende rol geven bij het onderwijs en Buitenschoolse 

Opvang 
• Initiatieven om meer mensen in beweging te krijgen 
• Beheer van de accommodaties zoveel mogelijk door de betrokken verenigingen 
• Voldoende formatie-uren voor buurtsportcoaches 
• Ondersteuning voor/ van vrijwilligers bij sportverenigingen 
• Stimuleren van schoolzwemmen en gymnastieklessen bij het basisonderwijs 
• Trainingen, gericht op versterking van spieren en balans, weerbaarheid en valpreventie 
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RECREATIE en TOERISME 
Heiloo en de regio heeft veel te bieden aan toeristen. De accommodaties zijn meer gericht op 
dagrecreatie dan op langdurig verblijf. 

Heiloo Lokaal zet in op: 

• Recreatieve waterroutes 
• Behoud van camping- en bungalowfaciliteiten 
• Wandel- of fietsroutes langs kunst en cultuurmonumenten 
• Het uitbreiden van de openingstijden van musea voor cultuurhistorisch erfgoed 
• Fietsroute tussen Ypenstein en plan Oost 
• Pleisterplaatsen langs wandel- kano- en fietsroutes 
• Parkeergelegenheid in nabijheid van wandelgebieden zoals o.a. het Heilooër Bos 
• Afschaffen van toeristenbelasting 
• Het realiseren van meer overnachtingsmogelijkheden 

 

FLORA en FAUNA 
Heiloo is een sociale leefomgeving met planten en dieren. Inwoners willen graag dat er in de 
gemeente veel – goed onderhouden – groen blijft. De gemeente Heiloo is medeverantwoordelijk 
voor het welzijn van dieren. 
Heiloo Lokaal wil het ‘Mooi wonen in het groen’ in Heiloo behouden door: 

• Behoud van waardevolle ‘monumentale’ bomen en groenstructuren 
• Behoud van het Beestenboetje 
• Bij het verwijderen van bomen er evenveel terugplaatsen: ‘Een boom voor een boom’. 

Monitoring vindt plaats via een ‘bomenbalans’ 
• Groene speelplekken voor kinderen 
• Evaluatie groenbeleid en een nieuw groenbeheerplan 
• Ruimte voor beter onderhoud van het groen en de openbare ruimte 
• Tegengaan van dierenmishandeling of –verwaarlozing 
• Bevorderen van groenadoptie door inwoners 
• Verbod op het gebruik van glyfosaat 
• Benutten van educatieve waarde van dieren voor groepen kinderen en ouderen 

 

KUNST en CULTUUR 
Voor iedere inwoner in Heiloo is wel iets te vinden of te doen dat bij zijn/haar ideeën voor 
vrijetijdsbesteding past. Heiloo kent zeer veel voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur.  

Heiloo Lokaal wil dit voorzieningenniveau behouden door: 

• Steun te geven aan vrijwilligers, die zich inzetten voor activiteiten voor anderen 
• Bevorderen van particuliere initiatieven 
• Efficiënt benutten van gemeentelijke accommodaties 
• Spreiding van voorzieningen over het dorp 
• Cultuureducatie op school 
• Ambtenaar voor het Cultuurhistorisch erfgoed 
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BEREIKBAARHEID en VERVOER 
Heiloo is aantrekkelijk, omdat het een station heeft en dicht bij het strand, duinen en Alkmaar ligt. 
De aansluiting op de A9 maakt Heiloo beter bereikbaar voor inwoners en bezoekers. Daarentegen 
geeft de aanwezigheid van de A9, de spoorlijn en Schiphol als bijverschijnsel omgevingslawaai. Met 
de komst van het hoogfrequent spoor ontstaan onacceptabele wachttijden bij spoorwegovergangen. 

Heiloo wil goede mobiliteit behouden door: 

• Behoud van Intercitystatus voor het treinverkeer 
• Kosteloos parkeren 
• Behoud van aanvullend openbaar vervoer; o.a. Buurtbus en Rolstoelbus 
• Veilige verkeersstromen nabij scholen 
• Geen ongewenste verkeersstromen bij en na de aanleg van de aansluiting op de A9 
• Monitoring van verkeer en vliegtuiglawaai. Onderzoeken van innovatieve oplossingen 
• Evaluatie en actualisatie van de parkeerbalans 
• Stationsplein en ’t Loo-plein autovrij 
• Bevoorrading van winkels vanuit een overslagpunt met venstertijden 
• Ruime, vrije fietspaden, fietsstraten met de auto te gast, veilige rotondes 
• Voldoende fietsparkeergelegenheid in een veilige en besloten stalling bij het station 
• Aanpassen van verkeersdrempels, die hinderlijk zijn voor fietsers en auto’s 
• Fietsverbinding tussen Ypenstein en plan Oost 

 

VEILIGHEID en PREVENTIE 
Inwoners ervaren onveiligheid op donkere plekken. Niet overal is openbare verlichting aanwezig 
of mogelijk. Veel stegen zijn particulier eigendom.  
In een diverse samenleving, moet onderling contact en hulp worden gestimuleerd. 

Heiloo Lokaal staat voor: 

• Onderlinge veiligheidsgroepen zoals Burgernet, Buurtpreventie, AED-hulpverlening, e.d. 
• Inwoners brengen onveilige plekken in kaart en plaatsen op eigen terrein verlichting 
• Inwoners worden geïnformeerd over de opvang voor mensen met verward of ‘afwijkend’ 

gedrag, zodat zij weten wat zij kunnen doen en hoe zij problemen kunnen melden 
• Veilige en vrije fietsroutes met voldoende verlichting 
• Camerabewaking/-toezicht op plekken, die onveilig zijn of waar overlast bestaat, zoals 

uitgaansgelegenheden en fietsenstallingen 
• Verwijderen van onnodige, hinderlijke verkeersborden 

 

ENERGIE en KLIMAAT 
Nederland moet af van vervuilende brandstoffen. Aardgas is in de naaste toekomst minder 
beschikbaar. 
Stortbuien geven wateroverlast. Burgers en overheden moeten zich hieraan aanpassen. 
Heiloo Lokaal zet zich in voor: 

• Benutten van zonnepanelen e.d. 
• Na-isolatie van woningen 
• Gebruik van warmtepompen en ledlampen 
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• Voldoende wateropslagplekken, bemaling en infiltratiesystemen 
• De aanleg van ‘groene’ tuinen door particulieren 
• Elektrische auto’s of het gebruik biogas voor het autopark van de gemeente 
• Elektrische oplaadpunten bij sportvelden, winkelcentra, culturele instellingen 
• Benutten van nieuwe initiatieven en mogelijkheden voor energietransitie en 

klimaatadaptatie 

 

GRONDSTOFFEN en AFVAL 
Grondstoffen zijn niet eindeloos en onuitputtelijk aanwezig.  
De kosten voor het afval nemen nog jaarlijks toe door de hoge kosten van het verwerken van 
restafval.  
Heiloo Lokaal wil dit stimuleren door: 

• Meer herbruikbare verpakkingen en meer ‘onverpakte’ artikelen 
• Verlaging van afvalstoffenheffing als gevolg van het beter scheiden en inzamelen 
• Invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’ 
• Behouden van mileustraatjes in Heiloo en toezicht op overlast 
• Aandacht voor hergebruik en reparatie van goederen, gereedschap en machines 

 

BESTUUR en BURGERS 
Het gemeentebestuur staat voor het algemeen belang van de inwoners; niet alleen voor nu, ook voor 
later. Naast de democratische politieke besluitvorming in de gemeenteraad is er betrokkenheid van 
inwoners die meegewogen moet worden, zo veel mogelijk ‘in dialoog’. 

Heiloo Lokaal wil dat bereiken door: 

• Project 'Samenspel', waarbij inwoners worden betrokken bij beslissingen van de gemeente 
• Steun geven aan initiatieven die de dialoog bevorderen 
• Bijeenkomsten met belanghebbenden en belangstellenden bij projecten en voorgenomen 

besluiten 
• Gebiedsregisseur als mediator inzetten bij conflicten in de buurt 
• Contact te houden met ondernemers, organisaties en inwoners 
• Te waken dat de digitale dienstverlening geen inwoners buitensluit 
• Een laagdrempelige klachtenprocedure, waarbij duidelijkheid wordt gegeven over het 

vervolg/ de procedure en de resultaten 
• De Jeugdgemeenteraad een prominente plek te geven 
• Het optimaliseren van de gemeentelijke website en het gebruik van communicatiemiddelen 

en sociale media 

 

FINANCIËN en SUBSIDIES 
Veel inwoners maken zich, in relatie tot grote projecten, zorgen over de financiële stabiliteit van 
Heiloo. De gemeente moet verstandig en zonder groot risico met de overheidsfinanciën omgegaan. 

Heiloo Lokaal wil dat de gemeentefinanciën op orde zijn met weinig risico naar de toekomst, door: 

• Financiële overschrijdingen moeten voorkomen worden door goede ramingen. In ieder geval 
dienen deze binnen de begroting blijven 



 

  
SPEERPUNTEN HEILOO LOKAAL 6 

 

• Voor de burger mogen de lasten door de gemeentebelastingen niet buitensporig oplopen 
• Lopende projecten kritisch volgen en zo nodig versoberen, zonder kwaliteitsverlies 
• Een sluitende begroting met deugdelijke vooruitzichten naar de toekomst 
• Het subsidiebeleid verruimen, nu er betere vooruitzichten zijn na de crisis 
• Inzet van subsidiegelden voor specifieke doelen of projecten 

 

ONDERNEMERS en ECONOMIE 
Ondernemers willen graag snel en eenvoudig hun bedrijfsmatige activiteiten ontwikkelen. 
Heiloo Lokaal wil hen daarbij faciliteren door: 

• Spreiding mogelijk houden van detailhandel en kleine praktijken/ kantoren 
• Eén ondernemersloket 
• Hanteren van duidelijke en eenvoudige administratieve procedures 
• Stimuleren van bedrijven en bedrijvigheid 
• Op de Oosterzij de bedrijvigheid beperken tot de Nijverheidsweg. Deze wijk verder tot 

woongebied transformeren 

 

HEILOO en REGIO 
Heiloo mag zich niet isoleren. Overleg en samenwerking met andere gemeenten in de omgeving is 
noodzakelijk om efficiënt te kunnen opereren. Regionale samenwerking moet daarbij wel altijd een 
meerwaarde opleveren. 

Heiloo Lokaal zal daarbij scherp letten op: 

• Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, ondanks mogelijke schaalverschillen 
• Samenwerking moet kwaliteit verhogend en/of kostenbesparend zijn 
• Gemeenschappelijke regelingen kritisch beoordelen op bereikte resultaten en hun 

meerwaarde 
• Heiloo dient een zelfstandige gemeente te blijven 

 


