
    
    

     VOORWOORD

SAMEN AAN DE SLAG IN DRECHTERLAND!

Hierbij willen wij u het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de VVD van de gemeente Drechterland 
aanbieden.

De afgelopen vier jaar maakte de VVD Drechterland onderdeel uit van het college van Burgemeester en 
Wethouders van onze gemeente en dat hebben wij met volledige inzet en daadkracht gedaan. We kunnen 
wel zeggen dat dit college voor de gemeente Drechterland in de afgelopen vier jaar ervoor gezorgd heeft 
dat de gemeente Drechterland er positief voor staat door dit gedegen beleid. Dit beleid heeft er voor 
gezorgd dat inwoners van Drechterland de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Het verkiezingsprogramma wat wij hierbij presenteren is geschreven zoals past bij de tegenwoordige tijd. 
Tegenwoordig gaat alles snel en is het merendeel van de bevolking alleen nog maar visueel ingesteld. 
Daarom komen wij met een zeer kort en overtuigend programma met duidelijke keuzes voor met name 
woningbouw.

Al lezende zult u merken dat dit programma uit twee delen bestaat. Het eerste deel is het programma voor 
uw gemeente en het tweede deel zijn de speerpunten van de regio Westfriesland waar wij deel van uit 
maken.

De aangegeven standpunten in het huidige programma 2022-2026 hebben de goedkeuring van onze 
huidige raadsfractie en lijsttrekker.

Doet u mee?

Fractie en gemeentecoördinator Drechterland

Bestuur VVD Westfriesland

Samen sterker verder.



    
    2018 - 2022
WAT HEBBEN WE ALS VVD DRECHTERLAND 
ONDER MEER BEREIKT?

    • In de afgelopen periode is de woningbouw weer fors uitgebreid. In alle kernen wordt bijgebouwd of zijn  
      plannen in ontwikkeling om de leefbaarheid te behouden:
        • Reigersborg Noord en Zuid, Hoogkarspel
        • Het Behouden Huys, Hoogkarspel
        • Water en Vuur huis, Hoogkarspel
        • Houterweg 2-4, Hoogkarspel
        • De Overhaal, Venhuizen
        • Centrumplan Venhuizen, Venhuizen
        • De Buurt 116, Venhuizen
        • De Vergulde Hoek, Venhuizen
        • Hemschool, Hem
        • Smidse, Oosterblokker
        • MFA Westwoud, Westwoud
        • Woudlust, Westwijzer, Woudia, Westwoud
        • Kerkbuurt, Wijdenes
        • Dorpshuislocatie Schellinkhout, Schellinkhout
        • Sportveldlocatie Schellinkhout, Schellinkhout

    • Om iets te kunnen doen aan het tekort aan woningen moet er sneller gebouwd worden. Daarom worden       
      alle kleine projecten tot 12 woningen en de binnenstedelijke projecten naar voren gehaald en versneld  
      uitgevoerd. 

    • Camping Wijdenes. Na jaren braak te hebben gelegen is er inmiddels een ecoresort gerealiseerd waar 
      van de organisatie Roompot het beheer heeft overgenomen. Het toerisme naar onze gemeente wordt  
      hierdoor gestimuleerd.

    • Er is een visie op polder De Drieban in Venhuizen ontwikkeld, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben  
      om uit te breiden.

    • Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie en zij hebben dan ook recht op goede huisvesting.  
      Huisvesting in de woonwijken vinden wij geen goede ontwikkeling. Daarom hebben we het beleid voor  
      huisvesting van arbeidsmigranten aangepast. Dit komt neer op een flinke uitbreiding van de mogelijkhe 
      den tot huisvesting in de buitengebieden met daarbij een limiet aantal voor de Elbaweg.

    • De Hemmerbuurt is compleet vernieuwd en is nu een plezierige en veilige dorpsweg geworden in Hem.

    • Het Cor Schipperpad langs het spoor in Westwoud wordt verder uitgebreid naar de woonwijk Reigers-              
      borg Zuid V. 

    • De tarieven van de OZB zijn door inzet van VVD Drechterland de eerste twee jaar van de collegeperiode  
      gelijk gebleven en de laatste twee jaar maar minimaal verhoogd. 

    • Sinds enige jaren is de provinciale weg N307 in gebruik. Veel inwoners van Drechterland hebben veel   
      plezier aan deze weg. De VVD was de enige partij in Drechterland die voor deze doorsteek was.

    • Binnenkort is er snel internet (glasvezel) op veel plekken binnen de gemeente Drechterland beschikbaar.

Samen sterker verder.



    
    2022 - 2026
WAAR STAAN WIJ KOMENDE PERIODE VOOR?

1. Volkshuisvesting 

Er is grote behoefte aan extra woningen. Aan betaalbare woningen voor onze jongeren, starters en mensen 
met een middeninkomen. Een betaalbare woning kost niet meer dan € 250.000,= VON. De VVD Drechterland 
wil een regeling opstellen om het mogelijk te maken deze woningen te realiseren en langjarig beschikbaar te 
houden voor deze doelgroep. Zo zorgen wij dat ook voor starters en mensen met “een gewone baan”, een 
koopwoning bereikbaar is.

In al onze kernen moet een passende uitbreiding van het aantal woningen mogelijk zijn. Passend in aantal 
en passend bij de behoefte, waarbij de focus voor grotere plannen op de kernen Hoogkarspel en Venhuizen 
ligt. Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en de mogelijkheid bieden om starters en 
senioren een stap te laten zetten in hun wooncarrière, zoals nu bijvoorbeeld in Westwoud. Deze initiatieven 
beoordelen we op basis van het in september 2021 vastgestelde woonprogramma.

Huisvesting van arbeidsmigranten vindt zoveel mogelijk plaats in comfortabele accommodaties bij de 
bedrijven. Arbeidsmigranten die zich blijvend in onze gemeente willen vestigen, worden gehuisvest in 
de reguliere woningen op reguliere voorwaarden. Grootschalige wooncomplexen voor huisvesten van 
arbeidsmigranten zien wij liever niet in onze gemeente.

2. Ruimtelijke ontwikkeling
  
Sinds de VVD Drechterland deel uitmaakt van het college van B&W is “Kijken wat wel kan” de basis voor 
het ruimtelijk beleid. Dit past bij ons en daar gaan wij graag mee door. Dus maatwerk toepassingen moeten 
mogelijk zijn, mits goed onderbouwd.

De noodzaak om flexibel om te gaan met de veranderende woon- en werkwensen is volstrekt duidelijk. De 
invoering van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de omgevingsplannen flexibel te ontwerpen, 
zodat recht wordt gedaan aan de bedoeling van deze wet. Wij willen dan ook dat de ruimte die de wet biedt, 
volledig benut wordt om snel in te kunnen spelen op de veranderende vraag.

De woonomgeving moet ook leefbaar zijn en de omliggende infrastructuur moet het aanbod van het verkeer 
kunnen verwerken. Daarom kiest VVD Drechterland om het gebied “Tolweg-West” in Hoogkarspel te gaan 
ontwikkelen als woningbouwlocatie met een rechtstreekse ontsluiting op de Drechterlandseweg, N505. 
Andere locaties zullen daaropvolgend worden ontwikkeld. Hoogkarspel-Zuid wordt pas ontwikkeld als op 
de langere termijn nog steeds behoefte blijkt aan zoveel extra woningen. Dit moet dan een volwaardige wijk 
worden met voorzieningen en een verkeersontsluiting, zodat de verkeersafhandeling geen problemen gaat 
geven op de bestaande wegen. 

De Markerwaardweg en Twijver zijn al hele drukke wegen in het dorp Venhuizen en toename van verkeer 
op deze wegen moet beperkt worden. Met het ontwikkelen van “Centrum-West” is dit het meest geborgd. 
Daarom kiest VVD Drechterland in Venhuizen voor de ontwikkeling van deze locatie. Het winkelgebied kan via 
de nieuwe wijk worden bereikt. De de Provincialeweg N506 is, zonder extra verkeersoverlast in de bebouwde 
kom, via een noord uitrit snel te bereiken. 
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Er moet haast gemaakt worden met de realisatie van initiatieven uit het project “Vitale Dorpen”. Bijvoorbeeld 
de herinrichting van het centrum van Venhuizen moet op korte termijn tot uitvoering komen en afgerond 
worden.

3. Openbare ruimte

Het onderhouden van de openbare ruimte en openbaar groen is een kostbare aangelegenheid. Om de 
kosten enigszins in de hand te houden én een aanvaardbare kwaliteit van de openbare ruimte te behouden 
is het noodzakelijk dat er voor het onderhoud prestatiegerichte contracten worden afgesloten en de 
aannemers hier ook aan gehouden worden. Daarnaast kunnen inwoners, wijk- of straatgericht, betrokken 
worden bij de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook kunnen initiatieven van de inwoners 
worden ondersteund. Wij blijven streven naar een gemakkelijk te onderhouden openbare ruimte, waarbij 
karakteristieke locaties extra aandacht krijgen.

4. Bestuur van de gemeente

VVD Drechterland wil dat onze inwoners proactief betrokken blijven bij de vorming en de uitvoering van het 
lokale beleid. Het gemeentebestuur zal zoveel mogelijk samen optrekken met onze inwoners. Hierbij moet wel 
worden aangetekend dat betrokkenheid of participatie niet betekent dat de “individuele drammers’’ altijd gelijk 
krijgen. Wij vinden dat de gemeente meer oog moet hebben voor de “stille meerderheid” die de gemeente 
niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

In een fusie van onze gemeente met Stede Broec en Enkhuizen zien wij geen toekomst. VVD Drechterland 
blijft vertrouwen houden in de huidige SED ambtelijke organisatie. Deze vorm biedt voor onze inwoners de 
meeste voordelen, terwijl zelfstandigheid en bestuurskracht van onze gemeente met deze vorm gewaarborgd 
blijft.

5. Dienstverlening 

De gemeente is er voor onze inwoners en ondernemers. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en 
overzichtelijke regels. Brieven en formulieren zijn in begrijpelijke taal geschreven en makkelijk te vinden. VVD 
Drechterland vindt het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt en dat zij er alles aan 
doet om je goed te helpen. Tevens zetten wij in op de digitale dienstverlening van goede kwaliteit.

6. Bewegen, ontmoeten en recreëren 

Sportfaciliteiten en verenigingen zijn pijlers onder de lokale samenleving. Als er voldoende draagvlak onder de 
inwoners is, verdienen de verenigingen steun van de gemeente.  

Zwemmen vinden wij belangrijk voor onze inwoners. Daarom moet zowel het Hemmerven in Venhuizen als 
het Streekbad in Hoogkarspel blijven bestaan. 

Ook stimuleert VVD Drechterland initiatieven voor het uitbreiden van vaarroutes, fiets- en wandelpaden.

Initiatieven op het gebied van recreatie moeten worden omarmd, echter wel in samenspraak met de 
omwonenden. Het gebruik door de één mag namelijk niet ten koste gaan van het plezier of woongenot van 
de ander.

Speeltuinen worden gezien als een centraal ontmoetingspunt voor de jeugd en hun ouders. Daarom zetten 
wij in op goed onderhoud en zo nodig in verouderde wijken vernieuwing van deze speeltuinen.

Samen sterker verder.
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7. Veiligheid/Toezicht

De afspraken en regels die we samen hebben gemaakt, in het belang van onze veiligheid, moeten 
worden gehandhaafd. Onze toezichthouders, de politie en de Boa’s van onze gemeente, steunen wij 
daarin. Zij hebben ook een bemiddelende rol bij conflicten. Daarom wil VVD Drechterland inzetten op meer 
toezichthouders en daar extra gelden voor vrijmaken. Wij stemmen ons veiligheidsbeleid af op de ervaringen 
en beleving van onze inwoners met inbreng van bijvoorbeeld de wijkagent, de andere handhavers, maar ook 
hulpverleners.

8. Ondernemers

In 2022 treedt de Omgevingswet in. Hiermee worden 26 bestaande wetten met het thema van ruimtelijke 
ordening gebundeld in één wet.
Wij zetten bij deze wet voor het vereenvoudigen van procedures voor ondernemers in op maatwerk en het 
verminderen van onnodige regeldruk. Vooral kijken wat wél kan.

VVD Drechterland heeft veel waardering voor onze ondernemers in de veeteelt, landbouw en tuinbouw, 
omdat zij een bijdrage leveren aan onze voedselvoorziening en aan het onderhoud van ons landschap. 
Belangrijk is dat agrariërs blijven ondernemen en innoveren. Wij stimuleren duurzaam ondernemen. 
Belemmerende regelgeving voor het gebruik van individuele duurzame energiebronnen willen wij schrappen.

9. Samenleving

“Voorkomen is beter dan genezen”. Het is dus belangrijk om problemen op het gebied van zorg en welzijn 
vroegtijdig te herkennen. De gemeente draagt zorg voor het vroegtijdig signaleren en helpt bij het aanvragen 
en krijgen van zorg. Het zorgteam van de gemeente (Team Inzet) blijft bestaan en wordt, indien nodig, 
uitgebreid. 

10. WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning)

VVD Drechterland vindt dat bij het verstrekken van voorzieningen maatwerk moet worden geleverd. Mensen 
worden geholpen naar behoefte. Het is niet leidend waar iemand “recht” op heeft, maar leidend is waar 
iemand het beste mee geholpen is. Door de enorm stijgende kosten is het van groot belang scherp te blijven 
op de inkoop en het verstrekken van deze voorzieningen. Inzetten op zelfredzaamheid is hierbij van groot 
belang.

11. Senioren

Ook in Drechterland worden onze inwoners gelukkig steeds ouder. Wij willen dat dit gepaard gaat met de 
best mogelijke gezondheid, activiteiten en betrokkenheid. De gemeente moet onze oudere inwoners actief 
helpen met en wijzen op de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als dat niet kan, zijn 
er wellicht alternatieven zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een mantelzorgwoning in de tuin of andere 
woonvormen. De gemeente zet zich in voor voldoende ontmoetingsplekken zodat iedereen zich niet 
eenzaam hoeft te voelen.



12. Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Jongeren die extra aandacht nodig hebben, moeten die kunnen krijgen 
van de gemeente, waarbij wel zo is dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouder(s) of verzorger ligt. 
VVD Drechterland stimuleert het deelnemen van onze jeugd aan sport. Met name zwemmen verdient de 
aandacht, omdat, in het kader van de veiligheid, ieder kind moet leren zwemmen. 

13.  Werk en Minimabeleid

Een betaalde baan is volgens ons de beste sociale voorziening. De gemeente moet er alles aan doen om 
een uitkeringssituatie zo kort mogelijk te laten duren. De organisatie WerkSaam zal er alles aan moeten doen 
om zo veel mogelijk mensen op een passende manier en zo snel mogelijk naar betaald werk te leiden.

VVD Drechterland vindt dat iemand in een uitkeringssituatie best iets terug mag doen voor de maatschappij. 
Men mag best benaderd worden om, bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen of 
verzorgingstehuizen.

De afgelopen jaren zijn teveel mensen tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken 
van een foutje maakt je nog niet direct tot fraudeur. Het oordeel over een fout moet met de “menselijke maat” 
beoordeeld worden zonder de regels terzijde te leggen. 

14. Duurzaamheid

De gemeente Drechterland is gelegen in West-Friesland en heeft met de zes andere  Westfriese gemeenten 
en de provincie afgesproken dat we in 2040 energieneutraal zijn. VVD Drechterland zet zich in om dit te 
bereiken. 

Zolang het elektriciteitsnet niet in staat is om duurzaam opgewekte stroom te verwerken, willen wij geen 
uitbreiding van windmolens. Mochten er toch plannen voor het plaatsen van windmolens in uitvoering komen, 
moet de minimale afstand van die windmolens tot de dichtstbijzijnde woning, 600 meter zijn.

VVD Drechterland kiest voor het opwekken van duurzame energie, eerst om het gebruik van bestaande 
daken van bedrijven en overheidsgebouwen beter te benutten, voor zover het elektriciteitsnet dit aan kan. 
Voor wat betreft de aanleg van zonneweides wil VVD Drechterland onderzoeken of het mogelijk is om deze 
drijvend aan te leggen in de waterbergingen, zodat de landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor 
agrarisch gebruik en woningbouw.

De grootste opgave voor onze inwoners is de verduurzaming van de bestaande woningen. De gemeente 
moet hierin de regie nemen, niet opleggen maar bewustwording stimuleren, een organisatie opzetten om een 
verduurzamingsconcept uit te werken en deze aanbieden aan onze inwoners, zodat zij geholpen worden in 
het maken van de juiste keuze voor verduurzaming van hun woning tegen de beste prijs.

Het bestaande gasnet moet in de bestaande wijken zoveel mogelijk gehandhaafd en onderhouden worden 
om toepassing van andere alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof, mogelijk te maken. 

Als er bij uitbreidingsplannen in de gemeente Drechterland gekozen wordt voor collectieve warmte- en 
koude-opwekking zal hierbij gebruik worden gemaakt van geothermie en niet van een warmtenet. Uiteraard 
worden alle nieuwe plannen  klimaat-adaptief ontworpen en is er oog voor biodiversiteit.

Samen sterker verder.
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15. Financiën 

VVD Drechterland hecht veel waarde aan een gezond financieel beleid, waarbij de uitgaven de inkomsten 
niet structureel mogen overtreffen. Wij proberen onze lokale lasten zo laag mogelijk te houden door eigen 
gemeentelijke taken alsmede de kosten van de ambtelijke organisatie op een zuinige en effectieve manier uit 
te voeren.

De tarieven voor huisvuilinzameling moeten voor de inwoners helder, inzichtelijk en maximaal kostendekkend 
zijn.

Wij kijken kritisch naar nut en noodzaak van de uitgaven met betrekking tot onze ambtelijke organisatie SED. 
Doel is een solide begroting zonder budgetoverschrijdingen. Niet meer betalen dan strikt noodzakelijk.

Sinds enige jaren staat de financiële positie van onze gemeente onder druk. Om de financiën op peil 
te houden wordt dan vaak en snel een OZB verhoging voorgesteld. Voor VVD Drechterland is dit alleen 
bespreekbaar als het echt niet anders kan. Eventuele verhogingen moeten tot een minimum beperkt blijven 
waarbij we niet op percentage willen focussen maar op de totale opbrengst van de OZB inkomsten, zodat er 
geen dubbele verhoging ontstaat. De eigen woning mag geen melkkoe worden van onze gemeente. 
 
Tarieven van gemeentelijke leges, zoals bouwaanvragen en identiteitsbewijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd 
op kostprijs. De gebruiker betaalt, is het uitgangspunt.

16. Verkeer en bereikbaarheid
 
Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. VVD Drechterland wil onze straten en wijken, in het bijzonder in de 
buurt van scholen, winkels en sportclubs zo veilig mogelijk inrichten. Wij willen ook dat de verkeersdrukte 
op bepaalde punten niet verder gaat toenemen en onveiliger wordt. Ook moeten we anticiperen op extra 
verkeersstromen vanuit nieuwe woningbouwplannen en landbouwverkeer. Daarom is een goede veilige 
doorstroming van verkeer noodzakelijk en zullen wij moeten anticiperen op nieuwe wegen en ontsluitingen. 

VVD Drechterland wil inzetten op één extra ontsluitingsweg voor Hoogkarspel. Deze verbinding betreft een 
aansluiting van de Tolweg naar de N505. Met deze verbinding kan woningbouw om het gebied “Tolweg-
West plaatsvinden”.

De Nieuweweg in Hoogkarspel moet echt snel onderhanden worden genomen en opnieuw worden ingericht. 
Hier kunnen we niet langer mee wachten.

In de kern Venhuizen en Hem zal toename van het gemotoriseerd verkeer bij het kruispunt Markerwaardweg-
Koggeweg en Markerwaardweg-Westerkerkweg beperkt moeten worden. Dit in verband met de 
verkeersveiligheid. Daarom zal VVD Drechterland geen woningbouw steunen die ontsloten gaan worden via 
deze wegen. 

In Oosterblokker vragen wij aandacht voor de verkeersproblematiek tussen de Zuiderdracht en 
Noorderdracht. De problematiek is complex en vraagt inzet van zowel de gemeente Drechterland als Hoorn. 
Het is belangrijk dat beide gemeentes er alles aan doen om de verkeersbewegingen van zwaar vrachtverkeer 
zo laag mogelijk te houden en dat toezeggingen aan bewoners worden nagekomen.



    
    

     VISIE WESTFRIESLAND
  2022-2026

Samen bouwen aan een sterke regio.



Voorwoord 
 
De afgelopen vier jaar is gebleken dat het maken van afspraken op regionaal niveau op een 
aantal gebieden zeer effectief kan zijn. Denk hierbij aan de diverse initiatieven op het gebied 
van bijvoorbeeld wonen en duurzaamheid.  
 
Als VVD Westfriesland willen wij deze regionale samenwerking verder versterken en 
uitbouwen. We stimuleren daarom de samenwerking vanuit gezamenlijk belang en laten 
ruimte op lokaal niveau om onderwerken die maatwerk behoeven uit te werken in de lokale 
programma’s. De komende vier jaar wil de VVD Westfriesland de focus leggen op de volgende 
vier onderwerpen;  
 

 Verbeteren van het ondernemersklimaat  
 Meer woningen bouwen 
 Mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren 
 Slim en realistisch omgaan met duurzaamheid 

 
 
Ten opzichte van de regionale paragraaf in het vorige verkiezingsprogramma is er een extra 
onderwerp toegevoegd, te weten ‘duurzaamheid’. Gezien de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van klimaat en de initiatieven die regionaal zijn ontstaan zullen wij de handen als regio 
in elkaar moeten slaan om de gestelde doelen te kunnen halen. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat een regionale samenwerking niet altijd even makkelijk is. Met 
diverse steden, dorpskernen en het buitengebied zijn er verschillende belangen in 
Westfriesland. Zolang we openstaan voor elkaars ideeën en het gesprek samen op gang 
houden kunnen we bouwen aan een sterke regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharon Hak  
Bestuurslid communicatie en campagne VVD Westfriesland 
 
 
 
 
Met dank aan de programmacommissie; 
Martijn Mengerink (VVD Hoorn) 
Klaas Toereppel (VVD Hoorn) 
Sjors Heestermans (VVD Medemblik) 



Verbeteren van het ondernemersklimaat 
 
De VVD Westfriesland is trots op de ondernemers die wij rijk zijn. De afgelopen anderhalf 
jaar heeft Corona ons laten zien dat een goede regionale- en lokale economie van groot 
belang is. Als het goed gaat met de ondernemers, dan gaat het goed met de regio. Een 
betere samenwerking met bijvoorbeeld de Westfriese bedrijvengroep is belangrijk om het 
contact met de ondernemers in stand te houden. Op deze manier kunnen we zorgen voor 
een optimaal ondernemersklimaat in Westfriesland. 
 
De afgelopen vier jaar is het startersloket Westfriesland doorontwikkeld, de 
bedrijventerreinen worden steeds beter bereikbaar (onder andere door de ingebruikneming 
van de Westfrisiaweg) en er zijn veel mooie bedrijven bijgekomen in de regio. 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de VVD Westfriesland is om de komende periode de 
focus meer te leggen op het creëren van werkgelegenheid en het faciliteren van 
onderwijsplekken. Dit om ondernemers de kans te geven verder te groeien met hun 
onderneming en de inwoners meer werkgelegenheid en uitdaging te bieden. 
 
 
 
De VVD wil; 
 

 Zoveel mogelijk dezelfde regels binnen de zeven gemeenten en het vermijden van 
onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het beste geholpen met 
heldere en eenduidige regelgeving. 

 
 Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en 

passende faciliteiten zoals glasvezel en beveiliging. We benutten de 
financieringsmogelijkheden van de provincie optimaal en zitten hier een passende 
samenwerking op.  

 
 Meer maakindustrie aantrekken en faciliteren. We ondersteunen initiatieven voor 

innovatie en verduurzaming op het gebied van industrie.  
 

 Een basis leggen voor een intensievere en efficiëntere samenwerking tussen Werksaam 
en de ondernemers. Iedereen die graag wil werken, moet kunnen werken. Het liefst in 
een omgeving die passend is zodat men gemotiveerd blijft om te werken en er minder 
aanspraak wordt gemaakt op de bijstandsuitkering. 

 
 De agrarische sector in samenwerking met Greenport NHN, LTO Noord en ondernemers 

stimuleren en ontwikkelen, zodat onze lokale werkgelegenheid en het kenmerkende 
landschap behouden blijft. Wij willen ruimtelijk beleid aanpassen om nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken.   

 
 Bedrijven blijven stimuleren in het faciliteren van onderzoekplaatsen voor HBO-/WO-

niveau. Wij zijn voor meer dependances van het HBO in de regio. 
 

 Toerisme stimuleren om de lokale economie meer kansen te bieden. Wij willen ruimte 
bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen, mede door te 
investeren in toeristische trekpleisters zoals de havens en steden. 

 
 
 
 



Meer woningen bouwen 
 
Een betaalbare woning vinden is in de huidige tijd een grote uitdaging geworden. In de regio 
hebben we te maken met woonplannen voor het binnenstedelijke, maar ook voor het 
buitenstedelijke gebied. Deze twee ambities krijgen bij ons beide aandacht.  
 
Als VVD Westfriesland zijn wij voor meer bouwen in de regio, maar de realiteit kunnen we niet 
uit het oog verliezen. De grond wordt steeds schaarser en moet dus optimaal benut worden. 
De regionale samenwerking en de afspraken die tussen de gemeenten in Westfriesland zijn 
gemaakt bieden een goed startpunt dat verder uitgebouwd moet worden. 
 
Naast de schaarste van bouwgrond zien we ook dat mensen steeds langer thuis of in een te 
grote woning blijven wonen. Veel senioren zouden graag ergens anders willen wonen, maar 
er is geen passend aanbod. De doorstroming stagneert door het ontbreken van bijvoorbeeld 
seniorenwoningen en/of levensloopbestendige woningen. 
 
De leefbaarheid in de regio is belangrijk. Zaken als woonoverlast, veiligheid en de 
voorzieningen in de kernen en wijken moeten voldoende aandacht krijgen. Wij zien 
leefbaarheid als een basisvoorwaarde. Veiligheid, bereikbaarheid en voorzieningen staan bij 
ons dus hoog op de agenda om de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. 
 
 
De VVD wil; 
 

 Betaalbare koopwoningen en meer huurwoningen voor de middenklasse.  
 

 Stimuleren van de doorstroom op de woningmarkt door in overleg met marktpartijen en 
woningcorporaties te bepalen aan welk type woningen behoefte is.  
 

 Aanpak van het scheef wonen in de sociale huursector. Dit vergt een structurele aanpak 
vanuit de diverse coöperaties, dit willen we vastleggen in prestatieafspraken.  

 
 Eenduidig beleid in de handhaving van de regionale afspraken over de verhouding 

tussen sociale huur- en koopwoningen.  
 

 Minder drempels op de woningmarkt. Regionaal willen we uniforme (voorwaarden) voor 
de starterslening die vervolgens in de verschillende gemeenten in de regio ingezet kan 
worden.  

 
 Onze visie is dat meer gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen om in onderling 

overleg plekken voor nieuwbouw aan te wijzen zonder tussenkomst van de Provincie 
Noord Holland. Als we als regio hier samen in optrekken, dan zijn we slagvaardiger 
richting de Provincie.  

 
 Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen 

en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen. 
 

 Leefbaarheid in de wijken door woonoverlast harder aan te pakken. Hierbij moet er meer 
sociale diversiteit in de wijken komen. Dit willen we bereiken door, indien mogelijk, een 
toetsing vooraf te doen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een screening 
van het overlastverleden.   



Mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren 
 
Voorwaarden voor bereikbaarheid zijn een goede infrastructuur en een soepele doorstroming 
om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. Een goede 
bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten snel op de plek van bestemming 
krijgen en dat toeristen weinig moete hoeven te doen om hun weg te vinden. 
 
Niet alleen de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van onze infrastructuur zijn van 
belang, maar ook de veiligheid. Op lokaal niveau moet er voldoende aandacht blijven voor de 
verkeersveiligheid, ook in het kader van de leefbaarheid in de kernen/wijken. 
 
De VVD Westfriesland wil blijven investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de 
grootste knelpunten voorrang krijgen. Mensen moeten vanaf Enkhuizen/Hoorn sneller in 
Amsterdam of Alkmaar kunnen zijn met een goede aansluiting van de hoofdwegen in 
Westfriesland op deze infrastructuur. Steeds meer Westfriezen gebruiken het openbaar 
vervoer. Dit komt onder andere door kwaliteitsverbeteringen in de afgelopen jaren, zoals het 
streven dat er vaker een trein kan rijden waardoor reizigers minder lang hoeven te wachten 
en de drukte op de stations en in de treinen afneemt. Ook moet het gesprek op gang komen 
met de NS/Prorail over de verdubbeling van het spoor tussen Hoorn – Enkhuizen en het 
doortrekken van het spoor naar Lelystad. 
 
 
De VVD wil; 
 

 Een betere aansluiting tussen de diverse OV-punten in de regio, dit geldt voor het OV 
naar de centra, wijken en bedrijventerreinen. Gemeenten gaan de zienswijze aan de 
provincie communiceren.  

 
 Verbreding van de A7 van Purmerend tot en met afslag Hoorn-Noord. 

 
 Doortrekken van de Noord/Zuidlijn verder naar Hoorn. 

 
 Verbetering van de Oost-Westverbinding tussen Alkmaar, Enkhuizen en Lelystad. In dit 

kader willen we onder andere verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en 
Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een 
snellere verkeersdoorstroming en een betere verkeersveiligheid.  

 
 Betere fietspaden/verbindingen om het fietsgebruik te stimuleren en erin investeren.  

 
 Investeren in de verbetering van de parallel- en polderwegen zodat er een snelle en 

veilige doorstroming van het agrarisch verkeer kan plaatsvinden.  
 

 Een goede samenwerking tussen de gemeenten onderling bij de wegenoverdracht van 
het Waterschap naar de gemeenten. 

 
 De vaarroutes vanaf het IJssel- en Markermeer naar de regio toegankelijk houden om de 

bereikbaarheid van de havens te verbeteren. 
  



Slim en realistisch omgaan met duurzaamheid 
 
De VVD streeft naar een klimaatneutraal Westfriesland in 2050 en komt het klimaatakkoord 
van Parijs na. Fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Dat zijn flinke 
veranderingen die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen 
voor economische groei en een fijn- en leefbaar Westfriesland. 
 
Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat 
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme 
energienetwerken waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. 
Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst wanneer waterstof of groen gas toegankelijk 
zijn. 
 
De circulaire economie biedt grote kansen voor het stimuleren van innovatie en 
werkgelegenheid. Westfriesland voert wat ons betreft een actief beleid om deze nieuwe 
sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan milieu, de regionale- en lokale 
economie kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in. 
 
Het klimaat verandert in rap tempo, waardoor extremere weersomstandigheden onze regio 
zullen beïnvloeden. Dit door de stijging van het waterpeil of juist lange droogte en een te laag 
waterpeil. Hiervoor zijn passende maatregelen nodig als het verhogen van de van de 
capaciteit opvang regenwater, meer bomen en waterbuffers in bestaande- en nieuwe wijken. 
 
 
De VVD wil; 
 

 Inwoners en ondernemers centraal stellen waarbij ideeën en initiatieven voor lokale 
opwek en opslag van duurzame energie de ruimte krijgen. De oprichting van een 
Westfriese Energie Coöperatie waar bewoners lokaal in kunnen participeren heeft hoge 
prioriteit. Hierdoor wordt duurzame energie betaalbaar en komt de winst ten goede aan 
de inwoners.  

 
 De verduurzaming realiseerbaar houden voor de inwoners. Er moet zoveel mogelijk 

ruimte zijn om hierin als bewoner of ondernemer zelf de regie te nemen. Waar nodig 
wordt hulp geboden met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket 

 
 De verduurzaming stap voor stap uitvoeren en beginnen daar waar voldoende draagvlak 

voor is. 
 

 Alternatieve bronnen naast zon- en windenergie onderzoeken op haalbaarheid en 
toevoegen aan de energiemix. Voorbeelden van alternatieve energiebronnen zijn 
kernenergie en waterstof. 

 
 Geen kostbare (land)bouw- en natuurgrond offeren voor duurzame initiatieven. Eerst 

benutten we de mogelijkheden in de woonwijken en op de industrieterreinen met 
zonne-energie. Wat de VVD betreft komen er geen windmolens in Westfriesland of in 
het IJssel- en Markermeer.  

 
 Samenwerken en openstaan voor slimme- en innovatieve ideeën. Zo willen wij dat er 

één Westfriese procedure komt voor realisatie van isolatie, laadpalen en zonnecellen.  
 


