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Inleiding
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van PvdA/Groenlinks Stede Broec 2022-
2026. Een programma waarin onze raadsleden en fractie deze nieuwe raadsperiode
vooral inzetten op: kansen voor jongeren en jongvolwassenen en wonen voor
iedereen. Met jouw stem op ons maak je het mogelijk dat we onze ideeën en
actiepunten ook kunnen uitvoeren voor jou!

PvdA/Groenlinks staat voor een overheid die er is om alle inwoners mee te laten
doen, gelijke kansen op zorg te geven, prettig en veilig te wonen. Inwoners die
afhankelijk zijn van zorg of van een uitkering, onze inwoners die een beroep doen op
ondersteuning vanuit de gemeente, verdienen wat ons betreft extra aandacht. Een
luisterend oor en hulp bij financiële problemen, hulp bij de opvoeding als je het even
niet meer ziet zitten. Voor ons geldt; de ketting is zo sterk als de zwakste schakel……
en dan moet je vooral die zwakste schakel versterken! 

Jongeren en jongvolwassenen hebben de afgelopen jaren veel voor hun kiezen
gekregen door de corona pandemie: niet naar school gaan, geen stage, geen of
nauwelijks sociale contacten. 
Daarom kiezen wij volop om in te zetten op juist deze groep en dat gaat wat ons
betreft over economische onzekerheid, toegankelijkheid tot de woningmarkt
maar ook over hun en onze zorgen over klimaatverandering, duurzaamheid, samen
leven in een post-corona periode, vrije keuzes en een luisterend oor als je dat nodig
hebt. 
Natuurlijk, dit zijn waarden die we al onze inwoners toewensen. Wat
PvdA/GroenLinks betreft zijn het vooral óók de jongvolwassenen die een steuntje in
de rug verdienen. Een groep die in zorg- en welzijnsbeleid soms ondersneeuwt in
goede bedoelingen. 

Het aantal woningen in Stede Broec is de afgelopen periode toegenomen met bijna
5%, dat is meer dan het landelijk gemiddelde, maar daarmee is de woningbehoefte
nog niet opgelost. Ook Stede Broec vergrijst, mensen gaan uit elkaar, jongeren willen
in Stede Broec blijven wonen. Dat snappen we heel goed,maar wat we niet
accepteren is dat mensen woningen kopen als verdienmodel om deze woningen
vervolgens aan inwoners die geen woning kunnen krijgen te verhuren. 

In dit verkiezingsprogramma kijken we vooral vooruit, maar in het hoofdstuk Wat
hebben we bereikt? kijken we ook terug op de afgelopen periode. 

Wij gaan er voor. Kies jij voor ons? 
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1. Gezond en veilig opgroeien en leven

We constateren dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen - mede door de
Corona pandemie - veel voor de kiezen krijgen. Presteren op school, weinig sociale
contacten, omgaan met social media, verlokkingen van alcohol- en drugs, maar ook:
‘Voel ik mij veilig in mijn (sociale) omgeving?’. 
Om hen te ondersteunen zijn er mogelijkheden tot scholing en voor het uitoefenen
van hobby's. 
Als het niet goed gaat is er een vangnet aan voorzieningen en uiteindelijk de
hulpverlening van de jeugdzorg. Een aanbesteding van jeugdzorg gaat over goede
dienstverlening op vragen van onze inwoners, niet primair over geld. 

Veel mensen hebben moeite om maandelijks rond te komen, moeite om de huur, de
energierekening of de ziektekostenverzekering te betalen. Dat heeft zijn weerslag op
het huishouden. Het gaat daarbij zeker niet alleen om inwoners met een uitkering
maar ook gewoon om inwoners die een baan hebben. Armoede in gezinnen heeft
vergaande gevolgen voor iemands leven en voor kinderen die opgroeien in armoede.
Gemiddeld groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Armoede zorgt voor stress,
maar ook voor minder kans op een opleiding, heeft gevolgen voor de gezondheid en
de woonsituatie. PvdA/GroenLinks staat voor sterk en sociaal: wij blijven ons dus
inzetten om armoede vroegtijdig te onderkennen en hulp te bieden bij (dreigende)
armoede. 

Stede Broec vergrijst. Dat vergt aanpassingen op het gebied van wonen, zorg en
bereikbaarheid. PvdA/GroenLinks Stede Broec is er voorstander van niet alleen in te
zetten op categoriale voorzieningen (ouderencomplexen, jongerenwoningen), maar
we zijn ook voor het opzetten van experimenten om combinaties te maken, waarbij
jongeren en ouderen gemengd wonen.

Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Daarnaast
blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Dat betekent dat we in Stede Broec
moeten leren omgaan met mensen met dementie. Het kan immers gaan om je
buurman, je vriendin, een klant of gewoon iemand die je op straat tegenkomt.

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte en gebrek maar gaat ook over
lekker in je vel zitten, over meedoen - zowel fysiek als maatschappelijk - en regie
over je eigen leven hebben. PvdA/GroenLinks is voorstander van inzetten op
preventie. Dat is niet alleen beter voor de inwoners zelf maar ook voor de gemeente. 
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Rekening te houden met inrichting van de openbare buiten- en binnenruimte.
Zorg voor en ondersteuning aan mantelzorgers.

Voorkomen dat kinderen/jongeren gaan roken en jongeren weerbaar maken om
de verleiding van drugs en alcohol te kunnen weerstaan.
Voorkomen dat ouderen, die steeds langer zelfstandig willen en moeten blijven
wonen, vereenzamen of onvoldoende zorg krijgen. 
Voorkomen dat mantelzorgers uitgeput raken en zich machteloos voelen.
Voorkomen dat kwetsbare inwoners in onze gemeente aan hun lot worden
overgelaten. 

PvdA/GroenLinks gaat voor een agenda Jeugd om onze jeugd kansen te bieden en
weerbaar te maken. Samen met het onderwijs, ONS Stede Broec, de
jeugdgezondheidszorg en andere partners bijvoorbeeld uit de sport- en
cultuursector.
Wij willen jongeren actief betrekken bij beleid en beslissingen van de gemeente die
over hen gaan.
We willen de eerstelijnszorg stimuleren door nauwe contacten met de huisartsen te
onderhouden en zij die bekend zijn met de lokale sociale kaart. Ons uitgangspunt is
passende zorg in de vertrouwde omgeving. We willen vanuit zorg redeneren en niet
vanuit openbare orde en veiligheid (eerst jongerenwerk en dan pas de BOA). 
We vinden dat de gemeente moet zorgen voor een stevig vangnet voor inwoners die
dat nodig hebben, zodat ook zij mee kunnen doen. 
We willen dat ieder kind in Stede Broec mee kan op schoolreisje of lid kan worden
van een (sport-) vereniging. De gemeente moet pro-actief communiceren over de
mogelijkheden van de bijzondere bijstand. 

PvdA/GroenLinks wil inzetten op een dementievriendelijke gemeente door:

Inzetten op preventie en snel en vroegtijdig ondersteunen en hulp verlenen. Voor
preventie is samenwerking essentieel. De gemeente heeft scholen, sportclubs, GGD,
bedrijfsleven, horeca, middenstand, sociale partners en zorgaanbieders nodig. Niet
in projecten, maar structureel. PvdA/GroenLinks is voorstander van een brede
preventiecoalitie om te:  

Onze oplossing
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Het opstellen van een ‘agenda Jeugd en jongeren’ voor en door jongeren over
een breed scala aan onderwerpen. Van social media tot veiligheid, van sport tot
alcohol en drugs. 
Jongeren betrekken we actief bij beleid en beslissingen door enquêtes, polls,
etc. 
Eerstelijnszorg verstevigen. 
We willen armoede zo veel mogelijk voorkomen door concrete laagdrempelige
hulp en ondersteuning in de vorm van een loket bij ONS Stede Broec of de
bibliotheek voor vragen over financiën, toeslagen en belastingen.
We willen het recht op bijzondere bijstand tot 120% van bijstandsniveau.
Aanbesteden vanuit kwaliteit van zorg in plaats van geld.
Voorlichting over (het omgaan met) dementie aan inwoners, ondernemers,
verenigingen, sportclubs en ambtenaren.
Experimenten voor gecombineerd wonen van jongeren en ouderen. 
Een brede preventiecoalitie opstellen. 
Rookvrije zones rondom scholen, speelplaatsen en sportterreinen stimuleren en
daar waar we er als gemeente zelf over gaan instellen. 

Onze actiepunten
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2.  Betaalbaar wonen voor iedereen

De woningmarkt kent grote knelpunten die vooral kwetsbaren op de woningmarkt
treft. Betaalbare koopwoningen zijn op dit moment niet verkrijgbaar. Voor
(startende) huurders zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.
Op de sociale huurwoningmarkt is krapte ontstaan omdat er te weinig doorstroming
is. 

Het is overigens onterecht dat de statushouders verantwoordelijk worden gehouden
voor de krapte op de sociale woningmarkt. In Stede Broec plaatsen wij circa 25
statushouders per jaar (8 woningen).

Onze oplossing

De oplossing is deels bouwen, maar ook anders toewijzen. Jongeren en starters
moeten meer kans krijgen. En de woningmarkt moet beschermd worden tegen
lieden die het zien als een investering en te hoge huren vragen.

Wij zijn voor ingrijpen op de woningmarkt. Startersleningen bijvoorbeeld om onze
starters een betere uitgangspositie te geven. Maar ook doelgroepenbeleid waardoor
je groepen kunt aanwijzen waarvoor je nieuwbouw bestemd is en een anti-
speculatiebeding kunt uitvaardigen. Tenslotte willen we in buurten waar relatief
veel woningen staan voor starters, zoals in de jaren ’70 wijken, opkoopbescherming
bieden. Zodat je ook in de bestaande voorraad de woonplicht kunt invoeren op
aangekocht vastgoed. 

We zijn voor regelingen om ouderen te verleiden om kleiner te gaan wonen. Zowel in
de koop als in de huursector is dit denkbaar. Daarmee komen woningen beschikbaar
voor mensen die een gezin willen stichten en ontstaat er doorstroming. 

Starterswoningen kunnen ook van tijdelijke aard zijn. Op plekken die zich in de
toekomst aandienen als woningbouwlocatie kunnen mogelijk tijdelijke woonunits
worden geplaatst. Niet op beoogde bouwlocaties.
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Bouwen, Bouwen, Bouwen. Start van het project Florapark, procedure in gang
voor de eveneens omvangrijke locaties Groot-Vriend en Molensloot-Zuid.
Inbreiding op plekken waar het kan. 
In die projecten is ruimte voor meer dan 30% huurwoningen, omdat dit op
kleinere projecten vaak niet gebeurt. 
Kijk of er voor jongeren en starters tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan
worden.
Beschermende maatregelen op de woningmarkt ten behoeve van starters en
jongeren (woonplicht, anti-speculatiebeding). 
Zorg voor doorstroming op de sociale huurwoningen, desnoods door pilots.
Bijvoorbeeld? Een oudere die een aanleunwoning verkiest boven de
eengezinswoning kan met zijn of haar huidige huurniveau overstappen. 
Statushouders zijn welkom in Stede Broec. Dat is niet alleen de afspraak maar
ook onze maatschappelijke plicht.

Onze actiepunten
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3.  Een duurzame toekomst 

Wij vinden dat je zoals je bij elk besluit de financiële paragraaf overweegt, je ook elk
besluit langs de lat van de duurzaamheid moeten leggen. Waarom? We hebben als
gemeente een voorbeeldfunctie en willen de wereld gezond en duurzaam doorgeven
aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Onze oplossing

Wij willen in 2040 een CO2-neutrale gemeente zijn. Die afspraak hebben we
gemaakt met de 6 andere westfriese gemeenten. We nemen onze
verantwoordelijkheid in de Regionale Energiestrategie (RES). Verder willen we
onderzoeken of we er buiten de bebouwde kom ruimte is voor kleine windmolens,
met een masthoogte van maximaal 15 meter. 

Wat betreft zonne-energie moet de standaard zijn: bij nieuwbouw en renovatie van
onze gebouwen is zonne energie standaard. Zonneweiden willen wij alleen op grond
die minder geschikt is voor landbouw. Daarnaast zijn er slimme combinaties te
maken, waarbij waterberging, natuur en landbouw onder en panelen boven met
elkaar kunnen worden verbonden. Dit kan ook op parkeervoorzieningen. Daarbij
vinden we het belangrijk dat omwonenden van een zonneweide daar ook (financieel)
van profiteren.

Stede Broec is geschikt voor aardwarmte (geothermie). De nieuwbouwwijk
Waterweide wordt alvast gasloos aangelegd. Dit willen we uitrollen naar andere
wijken, zoals vastgesteld in de Transitievisie Warmte. We beginnen met de wijken die
daar het meest geschikt voor zijn. Onze inwoners mogen verwachten dat de
gemeente tijdig duidelijkheid verschaft over de nieuwe energievoorziening, zodat ze
zich daarop kunnen voorbereiden.

Afvalpreventie is van belang. Voorkom daarom dat je afval in huis haalt en scheidt
het afval dat je hebt. Wat ons betreft is afvalscheiding goed voor het milieu maar ook
gebruiksvriendelijk. Zodat iedereen meedoet en goed gedrag wordt beloond. 
 
We faciliteren initiatieven vanuit de bevolking. Helpend hierbij is soepele regelgeving
en een ruimhartig vergunningenbeleid.
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Bij elk besluit wordt duurzaamheid onderdeel van de besluitvorming.
In 2040 is Stede Broec een CO2-neutrale gemeente.
Onderzoeken van mogelijkheden kleine windmolens in het buitengebied.
Zonne energie als standaard bij renovatie en nieuwbouw.
Starten met de transitie naar gasloos bij de meest kansrijke wijken. 
We willen dat duurzame initiatieven van inwoners of verenigingen ondersteund
worden. Met subsidie, maar mogelijk ook in de communicatie. 

Onze actiepunten
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4.  Een veilige woon- en leefomgeving 

Stede Broec is vooral een woongemeente. De buitenruimte van de gemeente moet
prettig, schoon en veilig zijn. Die moet voorzien zijn van groen en kunst voor een
prettige woonomgeving. Daar zetten wij ons voor in. 

Onze oplossing

Bomen zijn goed tegen de hittestress en dragen bij aan de biodiversiteit, omdat
allerlei planten en insecten hier goed gedijen. Terecht is het vorige college gestopt
met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Meer ruimte voor menging van
natuur en openbare ruimte moet worden nagestreefd. Maar wel veilig. Groen waar
groen hoort en straat waar straat nodig is. Slecht onderhoud kan leiden tot
ongelukken of onoverzichtelijke situaties in het verkeer.              

Verloedering, vernieling en bekladding willen we snel aanpakken. In een aantal
wijken van Stede Broec vinden meer inbraken plaats dan elders. De gemeente
stimuleert en ondersteunt de whatsapp preventie groepen en zet in op extra
capaciteit in deze wijken. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en/of verdichting van
wijken wordt ook de dekkingsgraad van de AED’s meegenomen. Elke minuut die
burgerhulpverleners eerder kunnen beginnen met reanimeren, betekent een enorm
betere overlevingskans. 

Veel inwoners en huisdieren ervaren het hele jaar door vuurwerkoverlast. Wij
willen dit actief tegen gaan door bijvoorbeeld cameratoezicht. 

Stede Broec kent een rijk monumentenbeleid en een actieve vereniging Oud Stede
Broec. Een vereniging om te koesteren, het zijn onze hoeders van de historie.
Monumentendag -gedragen door vrijwilligers- verdient wat ons betreft dan ook een
structurele subsidie, omdat honderden mensen onze monumenten op die dag
bezoeken. 



11

We streven naar 15% boombedekking voor de gemeente met vooral streekeigen
bomen.
Wij steunen initiatieven waarbij buurten of inwoners zelf met hun leefomgeving
aan de slag willen. 
Onderzoeken van oplossingen voor het voorkomen van zwerfvuil. 
Preventie tegen vuurwerkoverlast door onder andere cameratoezicht. 
De gemeentelijke monumenten behouden met oog voor functionaliteit.
De Kolk in Broekerhaven wordt beschermd dorpsgezicht.

Onze actiepunten
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5. Openbaar vervoer en verkeer

De N307 heeft grote gevolgen voor de verkeerscirculatie in de gemeente. Waar men
in het verleden de noordelijke route prefereerde, is dat nu vooral zuid. Dat wordt
gemerkt bij de Florasingel en ook de Raadhuislaan. Nieuwe wijken zorgen ook voor
meer verkeer. Op zich gaat het in Stede Broec nog redelijk goed, maar de wegen zijn
vaak nog niet op 30 KM/u ingericht, waardoor te hard rijden toch een beetje de norm
lijkt. Daar moeten we slagen in maken. 
Het huidige enkelspoor Enkhuizen-Hoorn geeft beperkingen in de dienstregeling wat
leidt tot meer verkeersaanbod op de weg. 

Onze oplossing
Ruimtelijke herinrichting biedt de oplossing. Door straten in te richten met
verschillende bestrating ontmoedigen we het gebruik van de streekweg voor
doorgaand autoverkeer en wordt de streekweg juist aantrekkelijker voor
voetgangers en fietsers. En het wordt nog aangenamer om aan te wonen ook.

De fiets is sowieso een goed alternatief. Meer mensen zouden gebruik kunnen
maken van de fiets en dat moeten we ook aantrekkelijker maken. 

Als we de beschikbare ruimte blijven volbouwen, zoals Florapark, Molensloot-Zuid en
Groot-Vriend moeten we ook serieus kijken naar een nieuwe noord-zuidverbinding.
Voor de hand ligt een ontwikkeling tussen Hoogkarspel en Lutjebroek (aansluiting
Kerspelweg), omdat hiermee de Raadhuislaan ook wordt ontlast van agrarisch
verkeer. Bovendien kunnen we dit met onze buren in Drechterland vormgeven. 

Intensivering van de treinverbinding naar Hoorn-Amsterdam moet worden bepleit
zodat de trein een goed alternatief voor de file vormt. Daarnaast streven we
vertramming' van het spoor na. Zonder spoorboekje weet je dat elke 10 minuten een
trein naar Amsterdam vertrekt, en vice versa. De spitsstrook doortrekken en
openstellen op gezette tijden van Purmerend naar Hoorn-West is daarom wenselijk.

Voor het langzaam verkeer zien we in toenemende mate dat mensen de (elektrische)
fiets gebruiken, zowel recreatief als voor woonwerkverkeer. Dit is een positieve
ontwikkeling en dit willen we stimuleren. Voor de veiligheid is het daarom van belang
om fietspaden naar de toekomst toe ruimer in te richten zodat de verschillende
doelgroepen hier hun weg vinden en er voldoende ruimte is voor de verschillende
snelheden die we hier aantreffen. Landbouwverkeer en fietsverkeer delen soms een
aparte landbouwweg. In onze ogen mogen deze wegen niet gebruikt worden als
extra ontsluitingsweg waar meer dan 50 kilometer per uur gereden mag worden.
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Herinrichting van de Streekweg met verschillende bestratingen.
Fietsen aantrekkelijker maken.
Onderzoek naar nieuwe noord-zuidverbinding.
Verdubbeling van het spoor vanaf Hoorn richting Hoogkarspel en mogelijk ook
Bovenkarspel-Grootebroek       

Onze actiepunten
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6. Werk, inkomen en ondernemen

Werk is belangrijk voor mensen: je voelt je beter wanneer je een bijdrage levert aan
de maatschappij en in je eigen inkomsten kunt voorzien. Mensen die geconfronteerd
worden met werkloosheid of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen
rekenen op hulp van de gemeente. 

Onze oplossing

Waar dat mogelijk is, zijn wij voor vaste banen en niet voor korte tijdelijke
aanstellingen. Vaste banen geven meer inkomenszekerheid, wat van belang is bij
bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek. De regels worden echter
voornamelijk landelijk gemaakt, maar de gemeente kan bij aanbestedingen en eigen
inhuur wel hier naar handelen. 

Ondernemers zorgen in belangrijke mate voor werkgelegenheid, een levendig Stede
Broec, voor evenementen en sponsoring van ons verenigingsleven. Het is het cement
tussen de Stede Broecse stenen. De regio Westfriesland heeft een sterke positie in
de (glas)tuinbouw en zaadveredeling, een sector die werkgelegenheid biedt voor
praktisch- en theoretisch geschoolden. Met het beschikbaar komen van geothermie
kunnen we die clusters duurzaam verder uitbouwen. Daar willen we met het
Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord een impuls aan geven.
Elke gemeente draagt aan dit actieprogramma bij en samen met de Westfriese
bedrijvengroep en het ontwikkelingsbedrijf NHN worden de activiteiten en
investeringen afgestemd. PvdA/GroenLinks vindt dat investeringen ten behoeve van
dit programma in ieder geval moeten bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen
en circulariteit.

De Industrieweg is door geleidelijke veranderingen meer dan ooit een plek voor al
onze inwoners. Naast grootschalige detailhandel zijn hier een sportschool, een
kinderdagverblijf, een reisbureau en andere ondernemingen gevestigd. Feitelijk past
het bedrijventerrein zich aan de woonomgeving aan in plaats van andersom. Een
heel gezonde ontwikkeling wat ons betreft. 
Het Streekhof moeten we blijven faciliteren, omdat het een belangrijk economisch
en maatschap- pelijk centrum is in Stede Broec. Zo juichen wij nieuwe ontwikkelingen
(bv. op het Streekplein) van harte toe. Ondernemers dienen gestimuleerd te worden
om nieuwe activiteiten te ontplooien. Meer horeca rond het plein zou een bijdrage
kunnen leveren aan een levendig centrum. Omdat het winkelbestand landelijk
dalend is, moeten we omzetting van detailhandel in de oude dorpskernen naar
wonen blijven stimuleren.
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We stimuleren samenwerking met de Westfriese bedrijven die actief zijn op
het gebied van duurzaamheid. 
Bij aanbesteding, inkoop en eigen inhuur worden ook de arbeidsverhoudingen
in het programma van eisen opgenomen.  

Onze actiepunten

Op dit moment is de samenwerking met Westfriese bedrijven die actief zijn op het
gebied van duurzaamheid onvoldoende. PvdA/GroenLinks is van mening dat
samenwerking een positieve bijdrage kan leveren aan het duurzaamheidsdebat. 
Bedrijventerreinen vragen veel ruimte. PvdA/GroenLinks is voor bedrijvigheid, maar
geconcentreerd op locaties met een goede verkeersontsluiting, zodat zo min
mogelijk van ons cultuurlandschap hier onder lijdt. 
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7. Vrije tijd en ontwikkeling

Het is belangrijk om bestaande verenigingen en stichtingen te blijven ondersteunen.
Waarom? Zodat je kunt sporten of van een voorstelling kunt genieten. Soms moet de
overheid een handje helpen om dat betaalbaar te maken of in het onderhoud te
voorzien. Dat is voor ons vanzelfsprekend. 
De Muziekschool komt zichtbaar uit de ivoren toren en richt zich meer op scholen en
culturele instellingen. Daarnaast zoeken zij regionaal de samenwerking met de
muziekschool Oostelijk West-Friesland. Voor het bibliotheekwerk geldt hetzelfde als
voor de muziekschool. De bibliotheek is niet alleen een gebouw met boeken, maar
moet ook zorgen dat kinderen en volwassenen ervaren dat lezen leuk en leerzaam is.
De laatste verbouwing van het Postkantoor zal leiden tot een langer verblijf na een
voorstelling. Voorstellingen die overigens op fantastische bezoekersaantallen kunnen
rekenen. Een voorziening die wij te allen tijde zullen blijven ondersteunen. 
De mogelijkheden tot dagrecreatie zijn voor kinderen en volwassenen van groot
belang. Het Streekbos staat daarvoor ter beschikking, maar ook de vaarwegen
(vaarrecreatie) en de nieuwe mogelijkheden op de geprivatiseerde camping.
Dergelijke voorzieningen moeten in stand gehouden worden en daar waar mogelijk
uitgebreid.

Onze oplossing
Kinderen in aanraking brengen met muziek moeten we belonen. Voor volwassenen
is het al dan niet nemen van muziekles een keuze. Daar zal de muziekschool Stede
Broec zijn aanbod op moeten afstemmen. Het zou goed zijn als de samenwerking
met de harmonies en fanfares wordt versterkt om tot een gebundeld aanbod te
komen. 
Voor de bibliotheek willen wij experimenten financieel ondersteunen, zoals nu het
digilab waarbij kinderen spelenderwijs zowel digitaal wijzer worden, als ervaren waar
een ‘bieb’ ook voor staat. 
Wij zouden graag zien dat in het gebied ten noorden van de Drechterlandse weg tot
aan het Streekbos bovenlokale voorzieningen worden gerealiseerd op het gebied
van vrijetijdsbesteding en toerisme en recreatie. Dit ondersteunt het Streekbos (waar
ook de natuureducatie van IVN huist) en zet dit gebied op de kaart. Wij denken
daarbij aan een wellnesscentrum of een hotel, passend bij de aard en schaal van het
landschap. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op de steun van PvdA/GroenLinks.
Onze waterinfrastructuur heeft bijna de kwaliteit van Giethoorn. Dat moeten we
veel beter uitdragen. De vaarmogelijkheden moeten worden uitgebreid. Dat kan
door enkele cruciale ingrepen. Indien haalbaar ook in het stimuleren van
fluisterboten om vaaroverlast tegen te gaan. Oevers dienen waar mogelijk
onderhoudsvriendelijk gemaakt te worden. Dat is goed voor de biodiversiteit en is
goedkoper. 
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Stimuleren samenwerking van de muziekschool met de harmonies en fanfares.
Experimenten bibliotheek financieel ondersteunen.
In het gebied ten noorden van de Drechterlandse weg tot aan het Streekbos
bovenlokale voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding en toerisme
en recreatie realiseren.
Investeren in ontsluiting Stede Broec Zuid als vervolg op de aanleg van
Waterweide. 
Stimuleren van fluisterboten en onderhoudsvriendelijk maken van oevers.
Bij realisatie van een nieuw te bouwen woning wordt 1.000 euro extra
‘bovenplanse kosten’ gevraagd ten behoeve van inrichting, beheer en
onderhoud van natuur, landschap en/of recreatie. 

Onze actiepunten

Last but not least: Geef de natuur de ruimte in het buitengebied, rond de Weelen
bijvoorbeeld. Laat mensen genieten al wandelend en fietsend door ons landschap.
PVDA/GroenLinks wil bij druk op de groene/blauwe ruimte compensatiemaatregelen
invoeren, Bij realisatie van iedere nieuwgebouwde woning wordt substantieel
openbaar groen toegevoegd in de gemeente. Wij noemen dit de groennorm. 
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8. Een financieel gezonde gemeente 

De gemeente moet als een goede scheidsrechter zijn: niet te veel opvallen en zorgen
dat iedereen aan de maatschappij kan meedoen en het buiten schoon en veilig is.
Daar betaalt u gemeentebelasting voor. Maar hoe organiseer je dat op een goede
manier? 
Sinds 1 januari 2015 is er een personele fusie van Stede Broec met de gemeenten
Enkhuizen en Drechterland. Alle ambtenaren van die gemeenten zijn in dienst bij de
SED-organisatie. Deze organisatie functioneert nog steeds niet goed.
De SED-gemeenten beschikken over een groot aantal sportaccommodaties. Op drie
gemeentehuizen doen ambtenaren hun best deze accommodaties zo goed mogelijk
in stand te houden en te exploiteren. 
Onze gemeente bezit al tijden allerlei onroerende goederen. Een deel van het
vermogen van de gemeente zit dus in grond en stenen, terwijl dit niets oplevert. 

Onze oplossing

Stede Broec is financieel gezond. Een sluitende begroting en voldoende reserves.
Daarom willen wij in principe de gemeentelijke belastingen en woonlasten niet
verhogen. Wij blijven voorstander van toeristenbelasting. Toeristen maken immers
ook gebruik van onze voorzieningen, wegen en parken.
Wij denken dat een fusie, om te beginnen met de gemeente Drechterland, een
positieve uitwerking zal hebben. Talentvolle ambtenaren kunnen we dan beter
vasthouden. We hebben dan niet drie burgemeesters maar één. Hetzelfde gaat op
voor minder wethouders, adviescommissies en raadsleden. 
Het is van groot belang, dat bestaande voorzieningen zoals scholen en sportlocaties
op peil worden gehouden. Wij zijn voor een onderzoek naar een andere
beheersvorm van de sportaccommodaties. Een aparte stichting kan bijvoorbeeld
werkzaamheden van de ambtenaren overnemen. Er kan dan sneller, efficiënter en
goedkoper gehandeld worden. Een bijkomend neveneffect: de ambtelijke SED-
organisatie wordt aanzienlijk ontlast.
Ten aanzien van een van onze grootste voorzieningen – De Kloet - komen wij voor
een keuze te staan. Het pand is verouderd. Het zwembad voldoet niet meer aan de
nieuwste normen. Er kunnen bijvoorbeeld geen waterpolowedstrijden meer
gespeeld worden. De onderhoudskosten zijn enorm. Nieuwbouw of grote renovatie
zou op termijn goedkoper en duurzamer kunnen zijn dan het in standhouden van
het huidige gebouw.
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Een (vervolg-) onderzoek naar de samenwerking met Enkhuizen en
Drechterland.
Onderzoek naar een andere beheersvorm van de sportaccommodaties.
Onderzoek naar de bouw van een “nieuwe Kloet” of grootschalige renovatie. 
Opstellen van een nieuwe en transparante subsidieregeling.
Verkoop van gemeentelijke onroerende zaken.

Onze actiepunten

Stede Broec heeft een volstrekt ondoorzichtig subsidiebeleid. Wat ons betreft wordt
er een nieuwe transparante subsidieregeling vastgesteld, zodat alle betrokkenen
precies weten waar ze aan toe zijn. De PvdA/GroenLinks wil hierop niet bezuinigen,
maar de kwaliteit verbeteren. Een nieuw beleid kan ook hogere subsidies betekenen,
bijvoorbeeld van startsubsidies voor nieuwe activiteiten.
Wij vinden dat het exploiteren van onroerende zaken geen taak voor de gemeente
is, zeker niet als dit per saldo geld kost. Speciale aandacht is in dit kader noodzakelijk
voor leegstaande onderwijshuisvesting. 
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Wat hebben we bereikt? 

de Oosterweed afgebouwd, 
een aantal appartementen gebouwd in het centrum, achter het
Verenigingsgebouw en bij het politiebureau,
gestart met Waterweide: in hoog tempo worden hier gasloze woningen gebouwd. 

PvdA/GroenLinks maakt al 12 jaar deel uit van de coalitie en is een stabiele factor in
het bestuur van Stede Broec. Wethouder Bart Nootebos heeft de afgelopen jaren
namens onze fractie uitvoering gegeven aan veel doelen uit ons programma. Vooral
op het gebied van woningbouw. 

Alhoewel er nog steeds een tekort aan woningen is, is het aantal woningen in Stede
Broec toegenomen (+4,9%). De afgelopen periode is:

Vernieuwd is er in de La Reinelaan en in de Elisabethstraat en Plan de Zwaan bij de
Raadhuislaan is inmiddels ook gerealiseerd. Koopwoningen vooral in Waterweide,
maar verder is het een door huurwoningen gedomineerd programma. 
Naast Waterweide start het plan op het voormalige terrein van Opmaat en worden
op de plek van het kantoor van de Woonschakel huurwoningen gerealiseerd. 

De woningbehoefte is hiermee (helaas) nog niet opgelost, daarom zetten we ook de
komende raadsperiode stevig in op woningbouw. 

Naast woningbouw is ook bereikt dat de inwoners van Stede Broec een lager tarief
zijn gaan betalen aan afvalstoffenheffing, omdat het contract met HVC is herzien. 

O ja, wat jaren niet wilde lukken is de afgelopen periode door onze wethouder wél
gelukt. De verkeersveiligheid bij de Middenweg is sterk verbeterd nu de ventweg is
opgeheven. 

Nog steeds zijn we er trots op dat we met enkele collega-fracties Het Postkantoor
hebben kunnen behouden voor Stede Broec. En hoe! 
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Kandidatenlijst

 Simone Bisscheroux 
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  Aaldert Vuijst
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  Joop ter Band
  Wim Kersten
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