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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker
Samenwerking is de beste weg naar vooruitgang;
goed onderwijs, goed wonen en gelijke kansen
Beste kiezer,
De afgelopen periode heeft D66 Alkmaar met
veel enthousiasme en inzet haar bestuurlijke
verantwoordelijkheid genomen. Ik mocht ik namens
D66 wethouder zijn en dat heb ik met veel plezier
gedaan.
Als coalitiepartij zijn een groot aantal zaken uit het
vorige verkiezingsprogramma gerealiseerd. In de
D66 portefeuilles kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, arbeidsmarktbeleid, participatiewet,
wonen en parkeerbeleid zijn grote positieve stappen gezet.
De kinderopvang bloeit weer, het idee “frisse scholen” wordt in de praktijk gebracht, er is
succesvolle aanpak van voortijdige schoolverlaters, de jeugdhulp is op orde, er is verbeterde
aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt. Daarnaast: iedereen doet iets terug voor zijn of
haar uitkering, er is meer wonen boven winkels, veel sociale woningbouw is gerealiseerd en
digitalisering van parkeren is een feit.
Voor een totaaloverzicht van de behaalde resultaten verwijs ik u graag naar:
www.d66-alkmaar.nl,

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is de basis voor onze mensen op de D66lijst om
weer met veel enthousiasme te werken aan onze doelen.
U vindt in deze brochure het programma dat wij in de komende vier jaar willen realiseren.
Hoeveel we kunnen realiseren hangt af van uw keuze. Daarom nodig ik u uit om op D66 te
stemmen en zeg met nadruk: Met uw stem krijgt D66 Alkmaar het voor elkaar!
Goed wonen, Goed onderwijs en Gelijke kansen

Elly Konijn-Vermaas
Lijsttrekker D66 Alkmaar
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Inleiding
Alkmaar is een geheel van groene polders, mooie dorpen en een levendige stad, met
duinen en strand dichtbij en goede verbindingen met de Randstad. Een gemeente
om trots op te zijn. Waar jong en oud kan meedoen en ongeacht herkomst, geloof,
leefstijl en opvattingen op voet van gelijkwaardigheid kan leven.
Samenwerking is de beste weg naar vooruitgang. Dat is het perspectief van waaruit
D66 de afgelopen vier jaren heeft deelgenomen aan het gemeentebestuur. Wij zijn
tevreden over wat onze wethouder, Elly Konijn, samen met de fractie heeft bereikt.
De financiën zijn op orde, er is veel aandacht voor het milieu, participatie, onderwijs
en betaalbare woningen. Maar er zijn nog veel uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen
die om toekomstgerichte oplossingen vragen. D66 Alkmaar zal zich dan ook blijven
inzetten voor onze gemeente waarbij wij opnieuw onze politieke en maatschappelijke
verantwoordelijkheid willen nemen.
Ook in de komende vier jaar vindt D66 Alkmaar goed onderwijs een uiterst belangrijk
speerpunt. Onderwijs dat wordt gegeven en genoten in goede schoolgebouwen met
eigentijdse voorzieningen. Extra aandacht voor taalonderwijs voor wie dat nodig is.
Aanpak van leerlingen die niet meer naar school gaan en daardoor minder mogelijkheden
hebben op goed werk. Goed onderwijs geeft iedereen kansen.
Ook een goede leefomgeving verdient onze blijvende aandacht nu er veel vraag is
naar woningen terwijl wij de groene gebieden in onze gemeente niet willen volbouwen.
Dat dwingt tot goede oplossingen binnen de stadsgrenzen, meer inwoners en een
tegelijkertijd leefbare stad, waarbij dan ook nog aandacht blijft voor schone lucht, meer
groen en een goed leefmilieu. D66 vindt dat er op dit punt een doortastend beleid
moet worden gevoerd en wij hebben daarvoor ook enkele baanbrekende voorstellen.
En ook belangrijk voor D66 is dat mensen de mogelijkheden kunnen benutten die er
voor hen zijn om een leven te leiden zoals zij willen. Die kansen ontstaan door goed en
passend onderwijs maar ook door goede en bereikbare zorg. Door mogelijkheden te
scheppen voor beginnende ondernemers en bestaande bedrijven. En door iedereen
volop kansen te bieden om mee te doen, ongeacht geslacht, afkomst, godsdienst,
inkomen, leeftijd of leefstijl.
Het zal u bij het lezen opvallen dat dit programma nogal rustig van toon is. Weinig
gepeperde uitspraken. Zaken liggen vaak genuanceerd. En als zaken nog niet helemaal
zeker zijn vraagt D66 vaak om een onderzoek voordat we ergens geld en energie in
steken.
Maar wie denkt dat wij niet vastbesloten zijn om vast te houden aan wat wij werkelijk
belangrijk vinden vergist zich. Ook al zijn compromissen soms onvermijdelijk, wij zullen
ons wel degelijk inzetten, soms in het openbaar en soms achter de schermen, voor het
realiseren van onze plannen.
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Samen maken we van Alkmaar een mooie gemeente, waar het goed leren, wonen,
werken en recreëren is. Maar hoeveel we van ons verkiezingsprogramma kunnen
realiseren hangt vooral af van u, de kiezer. Een goed verkiezingsresultaat en meer
zetels in de gemeenteraad geeft de fractie van D66 meer kans om onze dromen en
idealen werkelijkheid te laten worden.
Hoe leest u dit programma?
Voor de hoofdlijnen leest u alleen de dikgedrukte tekst en de losse
opmerkingen met bullets die daaronder staan. De tekst die daarna komt bevat meer
details en argumenten.
In dit programma betekenen we en wij niet hetzelfde. “Wij” staat in dit stuk voor: wij,
D66 Alkmaar. “We” is meer algemeen, de inwoners van Alkmaar.
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Goed onderwijs
Onderwijs betekent voor D66 een levenslang recht op leren. Iedereen moet zich
kunnen ontwikkelen en mee blijven doen in een veranderende samenleving. Voor
het leren op scholen willen wij een stimulerend onderwijsklimaat waarbij innovatie,
maatwerk en samenwerking centraal staan. Wij vinden het belangrijk dat ieder
kind en elke jongere in Alkmaar een gelijke en eerlijke kans krijgt op het beste
onderwijs. Daarom worden extra inspanningen gepleegd om leerlingen die dreigen
te stranden toch een goede en passende opleiding te laten afmaken als basis voor
hun zelfstandige leven. De jeugd is de toekomst.
• Wij willen dat de huisvestingsplannen voor sloop, renovatie en nieuwbouw van
schoolgebouwen tot 2021 gegarandeerd uitgevoerd kunnen worden.
• Wij willen dat er structureel geïnvesteerd blijft worden in taalonderwijs voor migranten
en laaggeletterden. Het ontwikkelen van diversiteitprogramma’s voor scholen moet
worden ondersteund.
• Veilige fietspaden naar scholen.
• D66 wil in Alkmaar meer integrale kindcentra (brede scholen) waar kinderen onderwijs
genieten en waar in elk geval ook kinderopvang in diverse vormen geregeld is.
Goed onderwijs is een van de meest waardevolle zaken die je in onze maatschappij
kan krijgen. Het geeft je de basis om een beroep te kiezen dat bij je past en om je
goed te kunnen bewegen door de wereld om je heen. En om te begrijpen in wat voor
land, wat voor stad en wat voor wereld je leeft. En wat er voor nodig is om die wereld
leefbaar te houden. Goed onderwijs dat kansen biedt aan iedereen kost enerzijds veel
geld, maar levert anderzijds ook heel veel op. Een stad waarin je kan opgroeien tot wie
je wil zijn, ongeacht het inkomen en de afkomst van je ouders.
De gemeente is verantwoordelijk voor veel kanten van het onderwijs: de financiering
van de huisvesting van de basisscholen, de voorschoolse opvang, het organiseren
van passend onderwijs en goede aansluiting en overdracht van de ene school naar de
andere, en de samenwerking met de jeugdhulp. Sinds enkele jaren bestrijdt Alkmaar
de schooluitval met extra energie en met goed resultaat. Dat zorgt ervoor dat kinderen
die een tijd thuis hebben gezeten via schakelklassen en maatwerk weer op weg kunnen
gaan naar een afgeronde schoolopleiding.
D66 wil dat er per jaar € 50.000 extra wordt uitgetrokken om het huidige succesvolle
programma om thuiszitters weer naar school te halen te intensiveren door ondersteuning
op maat.
De inhoud en kwaliteit van de lessen is altijd in handen van de school en niet van de
gemeente. En dat houden wij ook graag zo.
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Meer samenwerking in activiteiten
De afgelopen jaren is er flink ingezet op integrale kindcentra, ook wel brede scholen
genoemd. In deze centra worden onder andere kinderopvang, voorschoolse educatie,
basisscholen, buitenschoolse opvang, jeugdhulp en soms ook een bibliotheek
ondergebracht in één samenwerkingsverband. Soms zitten meerdere basisscholen in
één integraal kindcentrum waardoor er dan meer voorzieningen voorhanden zijn. D66
is en blijft hier voorstander van.
Verbetering van schoolgebouwen
D66 vindt het zeer belangrijk dat de scholen in Alkmaar voldoen aan de eisen van
deze tijd en bovendien schoon en fris zijn. Bij het basisonderwijs is de gemeente
verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Hiervoor is voor de komende jaren een
huisvestingsplan opgesteld en geld gereserveerd. Maar mocht dat niet toereikend zijn,
dan willen wij dat er aan de raad wordt gevraagd om meer middelen beschikbaar te
stellen.
Veilig naar school
De meeste kinderen komen lopend of per fiets naar school. D66 wil dit verder stimuleren.
Wij willen waar nodig dan ook investeren in veilige en kindvriendelijke fietspaden in de
omgeving van scholen.

Onderwijs in eigen dorp
D66 Alkmaar begrijpt de wens van ouders dat leerlingen in het basisonderwijs in of
dichtbij het eigen dorp naar school kunnen. Daarom vinden wij het belangrijk dat
de dorpsscholen in de vitale kernen behouden blijven. Voor kinderen die niet in de
buurt naar school gaan en gebruik maken van het leerlingenvervoer wordt het nieuwe
project “Mee op Weg”, waardoor kinderen leren zelfstandig naar school te gaan wordt
voortgezet
Iedereen krijgt kansen
Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te kunnen doen. D66 vindt het
van zeer groot belang dat de gemeente zal blijven investeren in taalonderwijs voor
migranten en kinderen uit taalarme gezinnen. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van
taalklassen, taalpunten, ouderkamers en van de mogelijkheden om je Nederlands te
verbeteren in de bibliotheek.
Volgens D66 is het onderwijs de plaats om te leren, om samen te leren leven, in
een wereld van gelijkheid en diversiteit. Diversiteit heeft voor ons een meerwaarde,
omdat we zoveel kunnen leren van elkaar. Iedereen moet dan ook de kans krijgen
zich te kunnen ontplooien om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze
maatschappij. Maar samenwerken met al die verschillende mensen met hun eigen
culturen en levenswijzen in onze maatschappij gaat niet vanzelf. Dat kun je het beste
van kinds af aan en spelenderwijs leren. Wie goed heeft leren omgaan met mensen
van verschillende achtergrond heeft daar de rest van zijn leven praktisch voordeel van.
D66 wil dan ook dat de scholen over goede middelen kunnen beschikken om
diversiteitsprogramma’s te kunnen aanbieden. Wij willen dat het ontwikkelen van zulke
professionele pakketten door de gemeente actief ondersteund gaat worden.

Studeren en wonen
D66 Alkmaar wil dat jongeren in Alkmaar de kans krijgen om hier zelfstandig te wonen
tijdens hun studie. Daarom willen wij dat er in Alkmaar meer studentenhuisvesting
met tijdelijke verhuur voor de duur van de studie komt. Ook willen wij dat er een
goede aansluiting is naar de arbeidsmarkt in onze omgeving. Wij willen daarom dat het
onderwijsaanbod aansluit bij de veel gevraagde technische, verzorgende en agrarische
beroepen in de regio Noord-Holland Noord.
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Onze leefomgeving
D66 staat voor een fijne stad en een mooi platteland dat zijn weidse karakter behoudt.
Stad en dorp moeten aantrekkelijk blijven voor wonen, werken en recreëren. Wij
willen een gemeente zijn die slimmer en efficiënter omgaat met duurzame energie.
Een gemeente met voldoende groen en frisse lucht. Een gemeente die ingericht is
voor het veranderende klimaat van de toekomst.
Wij willen een stad waar het naast wonen en werken goed toeven is. Waar je dicht in
de buurt van je woning kan recreëren in het groen. Wij willen een gemeente zijn waar
jong en oud kan sporten op elk niveau. Wij willen een gemeente waar aandacht is
voor de eigen geschiedenis en waar je kan genieten van onze plaatselijke, regionale
en nationale cultuur.
Wij willen een gemeente die goed bereikbaar is. Bereikbaarheid vanuit het dorp
naar de stad, bereikbaarheid in alle richtingen. Wij willen dat winkelend publiek,
bezoekers van bedrijven en toeristen Alkmaar goed kunnen bereiken en hun
vervoersmiddel veilig kunnen parkeren en stallen.
Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zich vrij voelt om te wonen, te winkelen, te
ondernemen, gebruik te maken van de digitale snelweg en plezier te hebben.
• Dat betekent een integrale aanpak met aandacht voor verschillende beleidsgebieden:
milieu, wonen, sport en cultuur, bereikbaarheid en veiligheid.
• D66 wil dat in 2040 Alkmaar geheel aardgasvrij zal zijn, hier moet een concrete
toekomstplanning voor komen.
• In samenwerking met betrokken inwoners en bedrijven worden er plannen opgesteld
voor beperkende maatregelen met betrekking tot vervuilende vervoersmiddelen in de
binnenstad.
• D66 wil dat de geluidsoverlast van landende vliegtuigen wordt gemeten. Liefst
middels een afspraak met Schiphol en de provincie. Maar desnoods investeert de
gemeente zelf in geluidmeting.
• Wij willen groencompensatie voor elke boom die gekapt wordt. Een boom voor een
boom.

10

Een groene en gezonde stad
In Alkmaar willen we leven in een schone omgeving met voldoende groen en frisse
lucht. Ook stilte is een rijk bezit waarbij wij wel een verschil maken tussen de stad en
het dorp.
In een stad, waar veel mensen wonen, werken, uitgaan en zich verplaatsen is er nu
eenmaal meer drukte dan in een dorp.
D66 zet in op het gebruik van duurzame energie. Daarom gaan wij door met het
uitbreiden van het Warmtenet waardoor restwarmte van HVC wordt gedistribueerd in
gemeente en regio. De zon is een ruimhartige en goede energieleverancier. Zo ook
aardwarmte. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente mogelijkheden stimuleert
om voorzieningen als zonnepanelen, zonnecollectoren, aardwarmte en begroeide
daken in te zetten bij alle nieuwbouw en renovatie. Goede isolatie van gebouwen
draagt ook veel bij aan een verminderd energiegebruik. De bestaande gemeentelijke
subsidieregelingen voor woningisolatie worden voortgezet.
Alkmaar gaat zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. In nieuwe wijken
in de gemeente worden woningen wat D66 betreft niet meer aangesloten op het
gasnet. De gemeente onderzoekt of dit bij andere bouwprojecten in de gemeente
ook mogelijk is. Bij renovaties van woonwijken wordt zo snel mogelijk toegewerkt
naar energieneutrale (nul-op-de-meter) woningen. Over de plannen hiervoor moet zo
vroeg mogelijk duidelijkheid worden gegeven aan de bewoners, zodat ze bij duurzame
investeringen in hun woning hiermee rekening kunnen houden.
Het aardgasvrij maken van grote aantallen woningen en bedrijven vereist een zeer
ingewikkelde planning. Iedereen moet zo snel mogelijk weten waar ieder huishouden
aan toe is, ook wat betreft de financiële gevolgen. D66 wil dat in 2019 in kaart is
gebracht wanneer welke woningen en bedrijven aardgasvrij zullen worden. Wat ons
betreft moet de operatie in 2040 zijn afgerond.
Doordat de stad op den duur minder en uiteindelijk geen gebruik meer maakt van
aardgas zal het elektriciteitsverbruik stijgen en de afhankelijkheid van stroom
toenemen. D66 wil daarom dat de gemeente onderzoek een onderzoek uitvoert of
in wijken de stroomvoorziening veilig kan worden gesteld door buurtaccu’s of lokale
stroomnetwerken.
D66 wil ook toewerken naar energiebesparende en duurzame maatregelen
door het bedrijfsleven. De gemeente ondersteunt bedrijven om alle mogelijke
energiebesparende maatregelen te nemen die zich aantoonbaar binnen een afzienbare
termijn terugverdienen. Wij willen dat de gemeente hier binnen een jaar beleid met een
toekomstvisie over ontwikkelt.
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Alle regels die verduurzaming in de weg staan worden kritisch bekeken en zo mogelijk
geschrapt.
D66 wil een schone binnenstad zonder vervuilende en overlast gevende vrachtauto’s
en bestelbusjes. Wij willen daarom een onderzoek naar de mogelijkheden van een
“cargohub”, een overlaadplaats waar goederen bestemd voor de binnenstad worden
overgeladen in elektrische auto’s die de lading verder de stad in brengen. Binnen dit
onderzoek kunnen ook andere methoden en technieken van milieuvriendelijk vervoer
met elkaar worden vergeleken.
Op termijn is instellen van een milieuzone in de binnenstad een optie voor D66 Alkmaar.
Gezonde lucht is geen luxe maar een basisbehoefte voor iedere Alkmaarder. Daarom
zullen op termijn alle vervoermiddelen in de binnenstad die stank en veel fijnstof
verspreiden worden aangepakt; de gemeente creëert daarvoor in samenspraak met
lokale ondernemers een schoneluchtbeleid.
D66 Alkmaar wil dat er uiterlijk in 2021 geen vervuilende en belastende brommers en
scooters meer in de binnenstad kunnen rijden.
Ook door verkeer te water worden uitlaatgassen uitgestoten die hinder veroorzaken.
In samenspraak met alle relevante betrokkenen zal een gebied in de binnenstad
worden aangewezen dat in de toekomst, vanaf een nader te bepalen tijdstip, alleen
doorvaarbaar zal zijn voor vaartuigen zonder verbrandingsmotoren.
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De kwaliteit van lucht en geluid in het Hoefplan kan ook verbeterd worden door
overkapping van een deel van de Martin Luther Kingweg, van de Aert de Gelderlaan
tot de Huiswaarderweg. Dit kan samengaan met de bouw van woningen direct naast
of boven die overkapping. Wij willen dat de gemeente snel een onderzoek start naar
de praktische haalbaarheid hiervan.
Bij de uitvoering van plannen voor nieuwbouw en verbetering van infrastructuur is
soms aanpassing van het groen noodzakelijk. Bij noodzakelijke kap van bomen dient
elke boom gecompenseerd te worden met een nieuw te planten boom, waar mogelijk
op de zelfde plek. En anders zo dicht mogelijk in de buurt.
Stilte is een gewaardeerd onderdeel van onze leefomgeving. D66 begrijpt dat in de stad
het uitgaansleven, feesten en culturele activiteiten zorgen voor geluid. Enige overlast
is zeker in de binnenstad dan ook niet te vermijden. Maar waar mogelijk moet de
overlast beperkt worden. Daarom wil D66 dat stilteweekenden gerespecteerd worden
en regels gericht op beperking van overlast ook daadwerkelijk worden gehandhaafd,
hetgeen nu niet voldoende het geval is.
Stilte wordt ook verstoord door de landende vliegtuigen op Schiphol. In steeds meer
delen van de gemeente wordt daardoor geluidsoverlast ervaren. D66 wil dat de gemeente
desnoods zelf investeert in lokale geluidsmeting en met de lokale meetresultaten druk
uitoefent op Schiphol en op de provincie om een meer bewonersvriendelijke wijze van
landen te kiezen.
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Veiligheid
Veiligheid is nodig voor een leefbare omgeving. D66 is voorstander van een integraal
veiligheidsbeleid, waarbij de aanpak een combinatie is van preventie en handhaving.
Preventie waar mogelijk, handhaving waar nodig. Volgens D66 moeten criminaliteit
en overlast eerst en vooral voorkómen worden. Goede jeugdzorg, goed onderwijs,
tegengaan van schooluitval en voldoende werkgelegenheid doen de criminaliteit
dalen.

• D66 wil in iedere wijk 2 wijkagenten.
• Alle 30 km wegen moeten van goede beperkende verkeersmaatregelen zijn voorzien.
Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij de signalering van allerlei sociale en criminele
problematiek. Hun zichtbaarheid en aanwezigheid staan onder druk doordat er ook
andere prioriteiten zijn bij de politie. Wij willen inzetten op uitbreiding van het aantal
wijkagenten; iedere wijk twee wijkagenten die iedereen weet te vinden.
De samenwerking tussen wijkagenten, hulpverlenende instellingen, gemeente, justitie
en reclassering in het regionale veiligheidshuis wordt voortgezet. Het veiligheidshuis
is een overlegplatform waar ernstige problemen op het gebied van criminaliteit en
overlast door alle betrokken instellingen worden besproken. Doel is dat er niet langs
elkaar heen wordt gewerkt. Zaken als mensenhandel, huiselijk geweld, overlast of
gevaar door verwarde personen of overlast gevende groepen in een buurt kunnen
hier besproken worden. Met als doel dat er maatwerk geleverd kan worden en de
verschillende instanties niet langs elkaar heen werken.
Misbruik van alcohol en drugs leidt soms tot overlast, crimineel gedrag en schooluitval
van jongeren. Goede voorlichting aan jongeren, ouders en docenten is de eerste
manier om het gebruik van deze middelen te voorkomen of terug te dringen.
Daarnaast moet het verbod op verkoop van alcohol aan jongeren effectief gehandhaafd
worden.
Softdrugs worden in een beperkt aantal coffeeshops verkocht. Daardoor is de situatie
overzichtelijk en controleerbaar. Dat willen wij zo houden.
D66 wil dat Alkmaar een proefgemeente gaat worden voor legale wietteelt.
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In een levendige stad wordt ook rekening gehouden met de leefbaarheid voor de
bewoners. Wij willen dat de regels omtrent overlast, overdag en ’s nachts, met kracht
gehandhaafd worden. De prioriteiten voor de komende jaren zijn: jeugdcriminaliteit en
overlast door jongeren, een betere begeleiding van verwarde personen en veiligheid in
elke buurt.
Verkeersongelukken kunnen evenveel menselijk leed en verdriet veroorzaken als
criminaliteit. Daarom is verkeersveiligheid voor ons even noodzakelijk als bestrijding
van criminaliteit en overlast.
In de buitenwijken zijn verscheidene wegen met een maximum toegestane snelheid
van 30 km. Maar deze wegen voldoen niet altijd aan de wettelijke normen voor een
30 km-weg. Met als gevolg dat de politie de snelheidsbeperking niet handhaaft omdat
justitie de overtreders niet mag veroordelen. D66 wil dat alle 30 km wegen van de
wettelijk voorgeschreven beperkende verkeersmaatregelen zijn voorzien; is dat niet
wenselijk, dan kan de 30 km status worden opgeheven.
D66 wil dat de gemeente onderzoekt en met de bewoners overlegt of de Kanaaldijk in
Koedijk, ook een 30 km-weg, kan worden ingericht als fietsstraat, naar het succesvolle
voorbeeld van onder andere de Frieseweg: een weg ingericht voor fietsers waar de
auto te gast is.
Rondom sommige scholen is het rond breng-en-ophaaltijden erg druk. Onoverzichtelijke
en onveilige routes moeten in kaart worden gebracht en zo mogelijk aangepakt. Waar
nodig worden de regels omtrent parkeren krachtiger gehandhaafd, bij voorkeur na
overleg met de belanghebbenden.
Hoewel D66 in het algemeen vindt dat kinderen het best lopend of met de fiets kunnen
worden opgehaald moet geaccepteerd worden dat ouders daar soms niet voor
(kunnen) kiezen. Bij nieuwbouw worden scholen daarom zo gebouwd dat het ophalen
van kinderen zonder gevaar en hinder voor anderen kan gebeuren.
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Privacy
Privacy is een belangrijk aandachtspunt voor D66. Wij begrijpen dat voor onze veiligheid
inzet van camera’s en drones soms nodig is. Maar onder strikte voorwaarden. Extra
aandacht is er nodig voor digitale beveiliging.
• Inzet van camera’s en drones alleen onder strikte voorwaarden van noodzakelijkheid.
• Veiligheid van digitale gegevens bij de gemeente krijgt een hoge prioriteit, hiervoor
worden de noodzakelijke financiële middelen uitgetrokken.
Voor D66 weegt bij de inzet van cameratoezicht het privacy-aspect zwaar. D66 Alkmaar
is voor doelgericht cameratoezicht. Cameratoezicht mag, zeker bij een grote kans op
overlast, als extra ogen voor de politie worden ingezet, mits de beelden live worden
uitgekeken en niet langer dan de wettelijk toegestane termijn worden bewaard.
Preventief fouilleren is een andere mogelijke inbreuk op de privacy. D66 wil dat de
burgemeester terughoudend blijft met de inzet van dit middel.
In onze digitale wereld vraagt privacy en digitale veiligheid steeds meer aandacht en
inzet van middelen. De bewoners van Alkmaar moeten er op kunnen rekenen dat hun
digitale gegevens veilig zijn en hun privacy niet wordt geschaad. Gegevens die door
of namens de gemeente worden opgeslagen moeten goed beveiligd zijn. D66 wil de
benodigde middelen vrijmaken om te investeren in digitale veiligheid.
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Woonaanbod vergroten en toegankelijk
maken voor alle Alkmaarders
D66 vindt het heel belangrijk dat de woningmarkt in Alkmaar toegankelijk is voor
iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie. En ook dat mensen kunnen
doorstromen naar een woning die past bij de levensfase of leefsituatie waarin men
zich bevindt. Nu steeds meer mensen in Alkmaar willen wonen is het wenselijk dat
er meer woningen gebouwd gaan worden. Omdat D66 wil dat de polders weids en
groen blijven zal de meeste nieuwbouw binnen de stadsgrenzen plaats moeten
vinden.

• D66 staat open voor hoogbouw om zo ruimte te creëren voor groen.
• Dorpen blijven dorpen. Uitbreiding Stompetoren dient vraaggericht en organisch
te gebeuren. Ook als dit inhoudt dat er uiteindelijk minder dan 400 – 500 woningen
komen.
• Wij willen dat nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter woningen worden (en
aardgasvrij).
• Wij willen dat Alkmaar inzet op een vraaggerichte bouw van woningen; sociale
woningen, ook met een relatief lage huur, woningen voor de middengroepen en
levensloopbestendige woningen.
• Wij willen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor studenten.
Hiervoor gaan we in overleg met woningbouwcoöperaties met als doel de bouw van
studentenwoningen met een tijdelijk huurcontract, voor de duur van de studie.
Steeds meer mensen willen in een stad wonen. Bij veel grotere steden is dat nu al
zichtbaar, zo ook in Alkmaar. Om dit mogelijk te maken zonder de poldergebieden aan
te tasten moet er veel gebouwd worden. Maar D66 wil ook dat Alkmaar een schone
stad is, met groen, met frisse lucht. Met hoogbouw houd je meer ruimte over voor
groen, voor parken, voor ruime fiets- en wandelverbindingen.
Daarom willen wij in het stedelijk gebied in de gemeente hoogbouw mogelijk maken,
deze mag van D66 een flink eind de lucht ingaan want er zijn veel woningen nodig.
D66 is voorstander van hoogbouw in Overstad, naast eventuele lagere bebouwing.
Wij zien Overstad als een deel van de binnenstad, maar met een ander karakter. Hoe
meer bewoners daar komen, hoe beter de kansen voor een bruisende en economisch
gezonde binnenstad. Bij de aanleg wordt gezorgd voor een herkenbare skyline.
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In het huidige industriegebied Oudorp wil D66 hoogbouw zien verrijzen, terwijl hier ook
plaats blijft voor bedrijven.
Daarnaast zijn wij voorstander van woningbouw aan de stadszijde van de westelijke
randweg, gecombineerd met een overkapping van deze weg.
D66 is op geschikte plekken voorstander van bouwen in het centrum van Alkmaar,
want een bewoonde binnenstad is een veilige en leefbare binnenstad. Wat D66 betreft
blijft het bevorderen van het wonen boven en tussen winkels een speerpunt in het
gemeentebeleid. Maar hoogbouw “binnen de singels” willen wij absoluut niet. Het
karakter van de binnenstad zou teveel worden aangetast.
Wonen in een dorp heeft zijn voordelen (ruimte, stilte) en zijn nadelen (afstand tot
faciliteiten). De identiteit van de dorpen willen wij zo veel als mogelijk behouden. De
weidse polders moeten er als polders uit blijven zien. Verdere uitbreiding van de kleine
kernen moet zeer doordacht gebeuren, altijd met inspraak van de bewoners. De
betrokkenheid bij de eigen omgeving en de initiatieven van de burgers op dit gebied
krijgen de volle aandacht van de gemeente.
De inzet van ambtelijke gebiedsconsulenten en de ondersteuning van de functionerende
dorpsraden wordt daarom voortgezet.
In gebieden met grote natuur- en historische waarde zoals de Eilandspolder is het
beleid in de eerste plaats gericht op behoud van dat gebied. Met de belangen van de
boeren die het gebied mede vormgeven moet tevens rekening worden gehouden.

D66 wil een schone leefomgeving en dus ook bij woningen moet er zoveel als mogelijk
gebruik worden gemaakt van duurzame energie. Wij willen dat nieuwbouwwoningen
aardgasvrij en nul-op-de-meter gebouwd worden.
Alkmaar kent een goed ontwikkeld onderwijsaanbod op MBO- en HBO-niveau. Daar
zijn we blij mee. Studenten verlevendigen de stad en de studenten van vandaag zijn
de ondernemers en werknemers van morgen. Maar Alkmaar heeft wel een tekort aan
betaalbare studentenwoningen. D66 Alkmaar vraagt daar al langer aandacht voor en
zal zich ook in de komende raadsperiode voor deze groep blijven inzetten.
In de gemeente blijkt een tekort te zijn aan woningen, niet alleen aan koopwoningen
en huurwoningen in het middensegment. Alkmaar heeft ook behoefte aan sociale
woningbouw. Hoewel er in Alkmaar bij nieuwbouw minstens 30% sociale woningbouw
wordt gebouwd blijkt dat het hier de laatste jaren vooral gaat om sociale koopwoningen
en relatief dure sociale huurwoningen (huur € 600 - € 710). Er moet wat D66 betreft
ook voorzien worden in de behoefte aan huurwoningen in het goedkopere segment.
het segment tot € 597, tot de zogenaamde eerste aftoppingsgrens. De gemeente
moet bewerkstelligen dat corporaties ook in dit segment gaan bouwen, omdat er
nogal wat vraag is naar woningen in deze prijsklasse.
Belangrijk is om in wijken waar grote renovaties gaan plaatsvinden diversiteit aan te
brengen. Dat betekent: in wijken waar veel dure woningen staan ook goedkopere aan
te bieden. Het omgekeerde moet ook gebeuren
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. D66 wil dat bij de planning
van woningbouw voldoende rekening wordt gehouden voor levensloopbestendige
woningen die zonder grote verbouwingen kunnen worden aangepast aan groeiende
zorgbehoefte van onze senioren.
De huidige woningmarkt is krap. Als het door een bijzondere omstandigheid,
bijvoorbeeld bij een scheiding, niet langer mogelijk is om gezamenlijk in één huis te
wonen, lijdt dit tot ruzies. Soms lopen die uit de hand. Maar lang niet iedereen heeft
voldoende inkomen om bij acute problemen een huis in de vrije sector te huren.
Een pension op maat voor dit soort situaties kan hiervoor een oplossing bieden. Door
tijdelijke huisvesting wordt huiselijk geweld beperkt en kan het contact met eventuele
kinderen beter behouden blijven. D66 wil dat met woningbouwcorporaties en/of DNO
Doen, de Alkmaarse dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen, overlegd wordt
voor een, eventueel regionale, voorziening.
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Alkmaar is een sportstad en een cultureel
centrum
We willen een gemeente zijn waar jong en oud kan sporten op elk niveau. Wij
willen een stad waar aandacht is voor de geschiedenis en waar je kan genieten van
cultuur. Wij willen jongeren meer stimuleren om te gaan genieten van het culturele
aanbod, ook dat van het Filmhuis en het Poppodium die mede dank zij de inzet van
D66 tot stand zijn gekomen.

• Wij willen een actieplan voor de verdere ontwikkeling van sport en beweging van
ouderen.
• Gehandicaptensport verdient meer aandacht, deelname moet actiever gestimuleerd
en ondersteund worden.
Sport en bewegen is belangrijk voor een gezond leven. Sporten brengt mensen bij elkaar
en zorgt voor sociale contacten. Dat geldt ook voor schaken, bridge, klaverjassen en
andere denksporten die tot op hoge leeftijd beoefend kunnen worden.
Ter stimulering van de topsport in onze regio wil D66 dat de gemeente de LOOTvoorzieningen in het onderwijs handhaaft en bevordert (LOOT, de Topsport Talentschool,
is een middelbare school voor topsporters).
Sportevenementen dragen bij aan de sportbeleving in de stad. We willen dat elk jaar
een aantal aansprekende (inter)nationale sportevenementen in Alkmaar plaatsvinden.
D66 steunt de inzet van de gemeente voor breedtesport én topsport. Wij zijn ook
tevreden dat op initiatief van D66 het succesvolle JOGG-programma (Jongeren Op
Gezond Gewicht) wordt uitgebreid. D66 wil dat dit project blijvend door de gemeente
gefinancierd gaat worden.
Naast jongeren moeten zeker ook ouderen gestimuleerd worden om te blijven bewegen.
Wij willen dat er meer aandacht komt voor het aanbieden van mogelijkheden van
sport en beweging voor ouderen. D66 wil dat er een actieplan wordt opgesteld in
samenwerking met sportverengingen, wijkverenigingen en oudere inwoners. Een plan
waarin aangegeven wordt welke faciliteiten en stimulerende maatregelen er genomen
moeten worden om juist ouderen meer aan het sporten en bewegen te krijgen. De
gemeente neemt het initiatief hiertoe.
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De gemeente heeft erg haar best gedaan om de gehandicaptensport te bevorderen.
Echter, D66 is nog niet tevreden met de resultaten. De drempel voor gehandicapten
om aan sport deel te nemen moet nog lager worden, waardoor nog meer van hen
zullen gaan meedoen.
De voordelen van sport en bewegen voor gehandicapten zijn op fysiek en sociaal
vlak enorm. Daarom is het van groot belang dat de gemeente nog zwaarder inzet op
het aanbieden van aangepast sporten, met name binnen bestaande verenigingen,
en dit aanbod actief onder de aandacht brengt bij deze doelgroep. Daarbij moet ook
rekening worden gehouden met het wegnemen van mogelijke drempels, zoals het
vergroten van de toegankelijkheid van de sportfaciliteit, vervoer en financiën.

Kunst en cultuur
• D66 Alkmaar wil dat subsidies voor kunstinstellingen jaarlijkse meegroeien met de
stijging van lonen en prijzen.
• De sluipende verhoging van de gevellijn in de Langestraat moet worden gestopt.
• Actieve kunstenaars moeten een plek krijgen in het onderwijs.
In onze gemeente hoort ook ruimte te zijn voor kunst en cultuur. Galeries en werkplaatsen
voor (beginnende) kunstenaars helpen mee Alkmaar een interessante plek te maken.
D66 Alkmaar vindt het belangrijk dat jongeren kennis kunnen maken met kunst en
cultuur. Ter verrijking van het lesprogramma en het ontwikkelen van talent, zien wij
graag dat kunstenaars een plaats krijgen binnen de klas.
D66 Alkmaar omarmt initiatief en innovatie. Wij vinden dat zeker ook jongeren in
contact moeten kunnen komen met cultuur. Daarvoor is het nodig dat het aanbod
aansluit op hun eigen belevingswereld. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er ruimte
wordt gegeven aan experimentele initiatieven om deze doelgroep effectief te gaan
bereiken en betrekken.
Daarnaast wil D66 dat subsidies voor kunstinstellingen in principe inflatiebestendig
worden. Dat wil zeggen dat de hoogte van de subsidies jaarlijks meegroeien met de
ontwikkeling van lonen en prijzen. De hogere kosten voor lonen, materialen en andere
zaken hoeven dan niet ten koste van de inhoud van voorstellingen, tentoonstellingen
en ander cultureel aanbod te gaan.
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Cultuur betekent ook respect voor het bestaande culturele erfgoed. Dit trekt al veel
toeristen naar de historische stadscentrum. Het aanzien van de binnenstad verdient
het om beschermd te worden. Hierbij wordt door ons serieuze aandacht besteed
aan de adviezen van instellingen die zich inzetten voor het behoud van historische
gebouwen en stadsaanzicht.
De sluipende verhoging van de gevellijn in o.a. de Langestraat moet worden gestopt,
anders gaat het typische karakter van onze binnenstad verloren. D66 wil dat het
bestemmingsplan daarvoor óf de bouwverordening wordt gewijzigd
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Bereikbaarheid stad en regio
Wij willen goede bereikbaarheid vanuit het dorp naar de stad en tevens goede
bereikbaarheid van en naar Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

Openbaar vervoer
• Wij willen dat de gemeente Alkmaar zich actief inzet om knelpunten bij de
treinverbinding Alkmaar - Haarlem - Den Haag op te lossen.
• Station Alkmaar-Noord moet drastisch worden verbeterd.
• D66 wil dat Alkmaar met andere gemeenten samenwerkt om een betere verkeersweg
naar Oost-Nederland te realiseren
• In het groene gebied wordt geïnvesteerd in nieuwe of verbeterde fietspaden.
• Wij willen dat de parkeergarage Karperton gesloopt wordt en vervangen wordt door
een moderne parkeergarage in Overstad.
De dorpskernen moeten bereikbaar blijven voor het Openbaar Vervoer. Het beleid dat
hierop gericht is moet worden voortgezet. Het eurokaartje blijft zoals het is.
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Met de trein kom je vanuit Alkmaar vlot in Amsterdam, Hoorn en Den Helder, maar niet
meer altijd snel in Haarlem. D66 is ervoor dat de Kennermerlijn intensiever bereden
wordt en goed aansluit op treinen richting Leiden en Den Haag. Ook zien wij graag
dat het aantal nachttreinen tussen Alkmaar en Amsterdam vergroot wordt, speciaal
voor het uitgaanspubliek waaronder onze jongeren. Weliswaar beslist de gemeente
daar niet over, maar wij willen wel dat het gemeentebestuur zich hier actief voor blijft
inzetten door te onderhandelen met de Nederlandse Spoorwegen.
Goede busverbindingen binnen de gemeente, liefst met elektrische bussen, zijn
belangrijk. D66 wil dat alle woonkernen bereikbaar blijven voor het openbaar vervoer.
De laatste jaren is NS-station Alkmaar-Noord steeds belangrijker geworden voor
forensen en andere reizigers. Er komen steeds meer woningen in die omgeving.
De parkeerterreinen en het station zelf zijn echter niet meegegroeid. D66 wil dat de
gemeente samen met Prorail voor eind 2019 komt met een plan om de mogelijkheden
voor parkeermogelijkheden van fietsen en auto’s aan te passen aan de toenemende
behoefte. Wij denken aan een fietstunnel onder het spoor door naar de afgesloten
fietsenstalling of een tweede stalling aan de zuidkant van het station. Tevens moet de
gebruiksvriendelijkheid van het station voor mensen die zich moeilijk voortbewegen
worden verbeterd. Een rolstoelgebruiker moet nu een omweg van 500 meter maken
om van het ene naar het andere perron te komen! D66 vindt dit onacceptabel.
Wegverkeer
D66 ziet graag dat de westelijke ringweg, de Martin Luther Kingweg, efficiënter wordt
door de kruisingen met verkeerslichten te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.
Dit in combinatie met de overkapping van die weg van de Aert de Gelderlaan tot aan
de Huiswaarderweg. Die overkapping zal vooral positieve effecten zal hebben voor de
leefomgeving (minder geluid, minder fijnstof). En deze milieuwinst maakt de bouw van
woningen op of direct naast de overkapping mogelijk; hierdoor kunnen de kosten van
het project worden gedekt.
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Alkmaar heeft geen probleemloze verbinding over de weg richting Oost-Nederland. De
Afsluitdijk en de ring Amsterdam zijn omwegen; de weg via Enkhuizen naar Lelystad
heeft een beperkte capaciteit. D66 wil dat de Westfrisiaweg, die nu wordt aangelegd
als vierbaansweg, gaat aansluiten op de A9 aan de ene kant en via Hoorn, Lelystad,
Zwolle aansluit op de A7, A6, N50 en A28. Dit levert tijdwinst en brandstofbesparing
op en zorgt voor een goede extra verbinding voor de kop van Noord-Holland.Enkele
gemeenten werken al aan dit idee dat pas op langere termijn gerealiseerd kan worden
en Haagse lobby nodig heeft. D66 houdt er rekening mee dat als deze weg klaar is het
verkeer, ook het vrachtverkeer, al voor het grootste deel elektrisch rijdt. Dat betekent
dat de uitstoot
van uitlaatgassen langs dat nieuwe traject minder zal zijn dan wanneer hij nu al zou
zijn aangelegd. Het zal een nieuwe stimulans zijn voor de Noord-Hollandse economie.
Veilige fietsroutes
Iedereen moet veilig door de stad kunnen fietsen. Risicosituaties moeten worden
aangepakt, zoals dat onlangs al gebeurd is bij de rotonde van de Hertog Aalbrechtweg,
Zeswielen en de Schinkelwaard. Daarbij wordt gelet op de veiligheid van alle categorieën
weggebruikers: kinderen, ouderen, scooters en brommers, elektrische fietsen en
bakfietsen.
Dorpskernen moeten ook goede en veilige fietsverbindingen hebben met de stad
en richting scholen met de mogelijkheden voor aangenaam gebruik voor fietsende
inwoners en toeristen. D66 wil hier de komende vier jaar € 1.000.000 voor uittrekken
vanuit de algemene middelen.
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Parkeren
D66 ziet geen reden om het aantal parkeerplaatsen op straat in de binnenstad verder
uit te breiden. Ons uitgangspunt: er zijn niet te weinig parkeerplaatsen in de binnenstad;
er zijn te veel auto’s. Maar dat neemt niet weg dat er wel goede oplossingen gevonden
moeten worden voor het parkeren.
D66 vindt dat mensen die in de binnenstad werken en daar de auto in werktijd niet
nodig hebben deze niet op straat moeten parkeren. Op die manier blijft er ruimte over
voor bezoekers voor wie het bezwaarlijk is om de auto in de parkeergarages te stallen
en verder te lopen.
Het parkeertarief voor bezoekers in de gemeentelijke parkeergarages blijft goedkoper
dan het tarief op straat.
De Karperton parkeergarage is wat D66 betreft lelijk, onveilig, voor parkeerders te krap
ingericht en er is in en rondom de garage veel overlast door personen die de Karperton
gebruiken als hangplek of slaapplaats. In de visie van D66 Alkmaar is deze parkeergarage
eind 2025 gesloopt en ontwikkeld tot een gebouw waarin gewoond wordt, geparkeerd
wordt door bewoners (en zo mogelijk ook door andere vergunninghouders), en waar
een goede (bak)fiets parkeergelegenheid is met mogelijkheden tot elektrisch opladen.
Het parkeren voor bezoekers wordt op Overstad uitgebreid met een nieuwe eigentijdse
parkeergarage.
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Zorg en gezondheid
Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven (tijdelijk) extra zorg of
ondersteuning nodig. We zullen meer voor ons zelf en voor anderen moeten zorgen.
Dat vloeit voort onze langere levensduur en uit de veranderingen in de zorg en het
sociaal domein. Ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen. Jongeren moeten
een goede start kunnen maken.
Iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, moet kansen krijgen om deel te nemen
aan de samenleving en om hun leven op een door hen gewenste manier te kunnen
inrichten.

• D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ jaar in de zorg soepel blijft verlopen.
• D66 wil dat er voldoende budget is voor het aanbieden van huishoudelijke hulp waar
nodig.
• Wij willen dat er op korte termijn een onderzoek komt of er voldoende
wijkverpleegkundigen zijn.
• De toegankelijkheid van openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere vrij
toegankelijke plekken moet verbeteren voor minder valide personen.
• Wij willen de wijken en buurten ondersteunen en verrijken door in samenwerking met
buurtorganisaties diversiteitsprogramma’s te gaan ontwikkelen.
• Wij willen meerjarige subsidieafspraken met alleen die bewonersondernemingen die
hun financiën op orde hebben
• Voor de gewenste nieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis zal op korte termijn het
groen in de omgeving worden aangetast, op langere termijn wordt dat hersteld.

Noordwest Ziekenhuis
D66 heeft waardering voor de inzet van de inwoners die zich inzetten voor het optimaal
invoegen van de nieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in de bestaande omgeving
in de Alkmaarse Hout. Hun kritische opstelling leidt tot een klimaat waarin de beste
oplossingen worden gezocht voor de ingrijpende bouwoperatie die op til is.
D66 Alkmaar vindt het erg belangrijk dat Alkmaar een heel goed ziekenhuis krijgt dat
tientallen jaren mee kan voor het leveren van topzorg. En dan moet de politiek soms
tegenstrijdige belangen afwegen en een keuze maken.
De Hout zal bij het begin van de bouw een aantal bomen verliezen. Dat is ronduit
jammer. Echter, wij zien ook dat in het nieuwe eindontwerp het ziekenhuis minder
omvangrijk is geworden. Dat betekent dat het groen uiteindelijk zelfs in omvang
toeneemt.
.
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D66 wil dat alle bomen, die bij aanvang van de bouw verwijderd worden, zo goed
als mogelijk en redelijk is in het stadspark gecompenseerd worden. Daarmee komen
de gevelde oude bomen niet direct terug, maar wij willen wel dat er aan het eind
ook bomen van een behoorlijke grootte worden geplant. Daarnaast kiest D66 voor
de parkeeroplossing onder de grond waardoor er meer Hout komt dan wanneer er
gekozen was voor parkeerplaatsen op straatniveau
Jeugdzorg
Jongeren kennen zo hun problemen. Meestal kan dat in het gezin zelf opgelost worden.
Maar waar nodig moeten jongeren en gezinnen ondersteund worden. Wij zetten ons in
voor een goede jeugdhulp waarbij wij uit gaan van “één gezin één plan” en “jongeren
hebben werk of zitten op school”. Thuis zitten is geen optie.
Belangrijke schakel in de Jeugdzorg zijn de laagdrempelige en kosteloze Centra voor
Jeugd en Gezin waar iedereen kan binnenlopen met een vraag of probleem. In veel
gevallen hebben ouders of jongeren aan een paar gesprekken genoeg om weer op
eigen kracht verder te kunnen Zo nodig wordt intensievere of specialistische hulp
ingeschakeld. D66 waardeert deze aanpak waarbij de zelfstandigheid van de burgers
zoveel mogelijk wordt gerespecteerd
In sommige situaties is echter meer nodig. Bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak
van gemeente en zorgverleners, soms ondersteund door justitiepartners. Dat gebeurt
onder andere in de wijkteams en zo nodig in het veiligheidshuis.
De overgang naar formele en juridische volwassenheid wanneer jongeren achttien jaar
worden kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. Opeens moeten zij alles zelf regelen.
Een jongere wordt geacht om op zijn 18de zelfstandig en zelfredzaam te kunnen leven
en werken. Bij jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking lukt dit niet
altijd. Zij krijgen wat D66 betreft daarna nog ondersteuning vanuit de WMO of vanuit
de Participatiewet.
Ons uitgangspunt is dat de overgang tussen deze domeinen soepel verloopt. De grens
tussen 18min en 18plus mag niet “hard” zijn. Wij blijven ons inzetten voor een soepele
overgang van Jeugdhulp naar bijvoorbeeld WMO. Zo krijgt de jongere de passende
hulp en ondersteuning die nodig is.
Ouderenzorg
D66 vind het belangrijk dat ouderen zonodig huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Regels
moeten daar naar redelijkheid worden toegepast. Op huishoudelijke hulp mag niet
bezuinigd worden. Technologische hulpmiddelen kunnen werken, maar de menselijke
maat en het contact met andere mensen staan voor ons centraal.
D66 Alkmaar wil dat de gemeente doorgaat met tevredenheidsonderzoeken onder
onze ouderen. Uitgangspunt is dat de burger als ervaringsdeskundige goed kan
oordelen over de kwaliteit van de zorg.
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Zorg moet dicht bij de mensen worden aangeboden. Wijkverpleegkundigen spelen
hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat onderzocht wordt of er in Alkmaar voldoende
wijkverpleegkundigen zijn. Zo niet, dan wil D66 Alkmaar dat er voor voor onze gemeente
maximaal € 500.000 extra wijkverpleegkundige zorg wordt ingekocht bij de regionale
GGD.
D66 wil dat een deel van de nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig gebouwd wordt. Die
woningen zijn gemakkelijk aan te passen aan diverse zorgbehoeften voor Alkmaarders
die beperkingen krijgen.
Toegankelijkheid
Ook mensen met een beperking horen thuis in iedere wijk en elk dorp. Dit vraagt om
aanpassingen, niet alleen in de woonruimte, maar ook in openbare locaties.
Leeftijd of beperking mag niet leiden tot uitsluiting. De gemeente moet het voortouw
nemen om de sociale en fysieke toegankelijkheid van openbare ruimtes, openbare
gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken te verbeteren. Minder valide personen
moeten eenvoudig gebruik kunnen maken van deze faciliteiten, net als mensen zonder
beperking.

29

De raamprostitutie in Alkmaar is geconcentreerd op de Achterdam. Wat D66 betreft
moet dat zo blijven. Dit beperkt de hinder en zorgt ervoor dat negatieve aspecten als
mensenhandel effectief bestreden kunnen blijven worden.
De bestaande hulpverlening aan prostituees moet toegangelijk blijven en worden
voortgezet.

Inclusiviteit: iedereen telt mee
Goede zorg voor elkaar houdt ook in dat iedereen zich geaccepteerd kan voelen in zijn
woonomgeving. Erbij horen, geaccepteerd worden en jezelf kunnen zijn bevordert in
grote mate het welzijn van inwoners. Discriminatie op straat, in de wijken en buurten is
voor D66 Alkmaar onacceptabel.
Goed met elkaar omgaan en goed voor elkaar zorgen in wijken met veel diversiteit gaat
niet altijd vanzelf. Buurtorganisaties die aan de slag willen om samenleven in diversiteit
te verbeteren in hun wijk, willen we daarom actief blijven ondersteunen.

Dieren
D66 is blij met het werk van de regionale Dierenambulance die opereert vanuit Alkmaar.
Deze vrijwilligersorganisatie dient ondersteund te worden.
Dat laatste geldt ook voor het dierenasiel in Alkmaar. De organisaties voor
dierenbescherming in Noord-Holland Noord beraden zich nu op de dringend gewenste
bouw van een nieuw dierentehuis dat de sterk verouderde vestiging aan de Bergerweg
kan vervangen. Als de organisaties kiezen voor vestiging in Alkmaar wil D66 dat de
gemeente deze plannen ondersteunt.
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Economie, werken en meedoen
D66 wil dat Alkmaar een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en
andere organisaties. Dit geeft werkgelegenheid en dus inkomsten en welvaart
voor de bewoners van Alkmaar en omgeving. Wij vinden dat de gemeente, als
centrumgemeente binnen de regio, hierin een stimulerende rol moet spelen, niet
alleen in het belang van Alkmaar zelf maar van de hele regio rond Alkmaar.
• D66 blijft voorstander van een goede samenwerking tussen de verschillende
gemeenten in de regio.
• We willen een voortzetting van de samenwerking met het Ontwikkelbedrijf NHN.
Waarbij we heldere afspraken maken over inzet van middelen en de resultaten.
• Wij willen blijvende aandacht voor de verbetering van communicatie van de gemeente
rond armoedebestrijding.
• Fraude met uitkeringen moet streng worden bestreden.
• Wij willen het bedrijfsleven prikkelen om de diversiteit in het personeelsbestand te
vergroten en drempels voor iedereen die wil werken te verlagen.
• Wij willen een groene polder met moderne landbouw die duurzaam en
toekomstbestendig is.
Alkmaar vestigingsplaats voor bedrijven
Alkmaar heeft verschillende vooraanstaande bedrijven die technologisch op hoog
niveau opereren. Daarbij ook bedrijven die een positieve rol spelen in verwerking en
hergebruik van afval, een sector die D66 als milieupartij dierbaar is. Om al die activiteiten
te behouden moeten de opleidingen in Alkmaar aansluiten op de behoeften van deze
bedrijven en instellingen in de regio, terwijl Alkmaar ook als woonstad aantrekkelijk
moet blijven.
Een groot deel van het Alkmaarse grondgebied is het werkterrein van agrarische
ondernemers. Op hun gebied, landbouw en veeteelt, zijn het ook topondernemers die
trots mogen zijn op hun bijdrage aan de wereldvoedselproductie. Maar dat kan alleen
maar zo blijven als de boeren ook in hun bedrijven met de tijd mee kunnen gaan. Snel
internet wordt voor hen steeds belangrijker. Wij willen dan ook dat de gemeente de
pogingen ondersteunt om dat zo snel mogelijk uit te rollen. Ook vernieuwing van de
bedrijfsgebouwen, die in de meeste gevallen goed is uit het oogpunt van dierenwelzijn
en opwekking van energie op de daken, wordt in principe niet door de gemeente in de
weg gestaan. Wij willen een groene polder met moderne landbouw die duurzaam en
toekomstbestendig is.
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D66 is vóór energieopwekking door windmolens en zonnepanelen op daken op
het platteland, maar tegen zonneweides waar eerst akkers of weilanden waren.
Voedselproductie is even belangrijk als energiewinning, het ene waardevolle moet niet
worden opgeofferd aan het andere
Bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het bijstaan van ondernemers speelt
het Ondernemersloket een gewaardeerde rol. D66 wil dat er in geen geval bezuinigd
wordt op het Ondernemersloket.
Wij geven ruimte aan de mogelijke groei van bestaande en nieuwe bedrijven. Dit
doen wij door goede bereikbaarheid met de trein en auto en goede aansluiting
tussen onderwijs en bedrijven in de praktijk te blijven nastreven. Om te zorgen voor
een groeiende bedrijvigheid en werkgelegenheid willen wij dat er door of namens de
gemeente actief aan acquisitie wordt gedaan. Wij steunen daarom de samenwerking
met het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord. Dat is een door de provincie opgerichte
instelling die ondernemers aantrekt en ondersteunt die zich hier willen vestigen.
Beginnende ondernemers en startups dragen bij aan innovatie en toekomstige
werkgelegenheid. Wij zien hun meerwaarde, hun inzet en enthousiasme om te komen
met vernieuwende ideeën. Alkmaar als een broedplaats voor nieuwe bedrijven, dat is
wat D66 graag ondersteunt. Daarom willen wij dat de gemeente jonge ondernemers
op maat steunt met de (door-)start van hun bedrijf.
Goede busverbindingen ook binnen de gemeente, liefst met elektrische bussen, zijn
belangrijk, ook voor de werkgelegenheid. D66 wil dat het eurokaartje voor busvervoer
binnen de gemeente blijft bestaan.
De intercityverbindingen naar Amsterdam en Haarlem, belangrijk voor Alkmaarse
forensen, worden op z’n minst gehandhaafd; de gemeente moet zich inzetten om te
bereiken dat we de intercityverbinding naar Den Haag weer terug krijgen.
Alkmaar moet ook goed bereikbaar zijn voor data. Ieder gezin, iedere school, ieder
bedrijf moet aangesloten kunnen zijn op snel internet. D66 wil dat binnen twee jaar
voor ieder pand bekend is wanneer aansluiting op het glasvezelnet mogelijk is.
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Meewerken en meedoen
Voor D66 Alkmaar is de hulp aan minima en mensen met schulden noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat iedere inwoner een kans krijgt in onze maatschappij. Waarbij
hulp niet alleen het geven van geld is maar ook het vergroten van vaardigheden. “Geef
een hongerige geen vis, geef een hengel”. De gemeente helpt met maatwerk in reintegratie en zorgt voor voldoende kinderopvang. D66 wil blijvende aandacht voor
goede en duidelijke communicatie van de gemeente zodat mensen begrijpen waar ze
recht op hebben en weten wanneer ze hulp kunnen krijgen. Maar ook wat er van hen
verwacht wordt.
Ook wie geen betaald werk kan verrichten kan vaak wel een bijdrage leveren met een
nuttige activiteit. D66 wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk stimuleert. Het mag
echter alleen een voorwaarde voor het krijgen van bijstand worden als dit past in een
doordacht traject om een bijstandsgerechtigde op weg te helpen naar de betaalde
arbeidsmarkt.
D66 wil echter niet dat vrijwilligers betaalde krachten overbodig maken.
Fraudebestrijding bij uitkeringen en inkomensregelingen moet streng worden toegepast.
Op de arbeidsmarkt moet iedereen kunnen meedoen. Afkomst, geloof, leeftijd,
geaardheid of mentale en fysieke beperking mogen geen belemmering zijn om aan
de slag te kunnen gaan. Diversiteit in het personeelsbestand is volgens ons een
meerwaarde.
Daarom willen wij dat in samenwerking met het bedrijfsleven nog meer aandacht gaat
naar de meerwaarde van diversiteit op de arbeidsmarkt. Hiervoor moeten praktische
programma’s ontwikkeld worden.
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Toerisme
Het toerisme is steeds belangrijker voor Alkmaar. Alkmaar heeft een mooie binnenstad
met een lange geschiedenis, en voor een aantal landschappen, dorpen en polderwegen
met stolpboerderijen geldt hetzelfde. Alkmaar moet hier zuinig op zijn en zorgen dat
dit zo blijft.
Alkmaar heeft veel te bieden. Een lange historie is onder andere zichtbaar in de
landschappen, de architectuur en in tradities als de kaasmarkt, Alkmaars Ontzet,
Kaeskoppenstad en het Midwinterfeest in De Rijp. Er is een scala aan cultuur in musea,
festiviteiten en podia. Alkmaar biedt een divers landschap met open weilanden, frisse
bossen, duin en zee in de directe omgeving.
Wij steunen de inzet om het aantal toeristen in Alkmaar te vergroten, hun verblijfsduur
te verlengen en hun lokale uitgaven te verhogen. Maar D66 is ook kritisch: de gemeente
moet het evenwicht tussen de voordelen van het toerisme voor de economie van
Alkmaar en de eventuele nadelen voor de bewoners van de stad goed in de gaten
houden. De gemeente blijft alert op signalen vanuit toeristen en inwoners op dit punt.
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Bestuur en organisatie
D66 zal zich inzetten voor heldere begrotingen en financiële rapportages waarmee
de gemeenteraad haar controlerende taak kan waarmaken.
Goed bestuur is een integer bestuur. De fractie van D66 Alkmaar zal zich verzetten
tegen elke vorm van corruptie, belangenverstrengeling of ondoelmatig beheer.
Goed bestuur is ook een bestuur dat actief luistert naar zijn inwoners.

• Structurele uitgaven moeten structureel gedekt worden
• D66 Alkmaar wil dat het gemeentebestuur regelt dat er zorgvuldig wordt omgegaan
met door Alkmaarders ingebrachte zienswijzen.
• Minstens jaarlijkse aanpassing van de APV
• Goede samenwerking met de regio is in het belang van Alkmaar
• Onderzoek opstarten naar de erfpacht aanpassingen
Alkmaar wordt nu bestuurd door vijf wethouders. Dat gaat goed. Zo is er een college
dat met voldoende slagkracht effectief kan werken. D66 geeft er daarom de voorkeur
aan dat het aantal wethouders niet wordt vergroot of verkleind.
Regels rond handhaving zijn onderhevig aan maatschappelijke veranderingen. Daarom
willen wij dat zeker jaarlijks de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, geëvalueerd
wordt en waar nodig wordt aangepast aan de veranderende maatschappelijke
omstandigheden. Concreet betekent dit voor D66 Alkmaar: Alleen regels als handhaving
wenselijk is en er ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden.

Samenwerking
In onze buurgemeente Langedijk heeft een discussie plaatsgevonden over de bestuurlijke
toekomst: zelfstandig blijven of intensiever samenwerken met Heerhugowaard of
Alkmaar. Wat D66 Alkmaar betreft zijn de Langedijkers welkom in onze gemeente,
maar we laten de beslissing helemaal over aan de inwoners en de gemeenteraad van
Langedijk.
Alkmaar is niet aangesloten bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een belangrijke
nieuwe bestuurlijke samenwerking in de noordelijke Randstad, vooral op het gebied
van ruimtelijke ordening en verkeersstromen. D66 Alkmaar wil dat de gemeente zich
inzet om zich bij de MRA aan te gaan sluiten om daar meer invloed te krijgen op
besluiten die gevolgen voor Alkmaar hebben.
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Erfpacht
Veel Alkmaarders die in Alkmaar-Noord wonen hebben een koophuis dat gebouwd
is op grond die voor een bepaalde tijd gepacht is van de gemeente. Veel van deze
erfpachtcanons lopen in 2028 af. Deze grond is nu veel meer waard dan in de jaren
dat de contracten werden afgesloten zodat een forse verhoging van de erfpacht
voorspelbaar is.
Deze grond is van alle Alkmaarders en de waardevermeerdering moet aan alle
Alkmaarders ten goede komen. Wij willen een onderzoek naar mogelijkheden om
deze waardevermeerdering te gelde te maken zodat er voor Alkmaar nuttige dingen
kunnen worden gedaan. Maar tegelijk moeten ook de belangen van de huiseigenaren
in voldoende mate worden gerespecteerd. Verkoop van de grond aan de eigenaren is
één optie. Een onderzoek naar alle mogelijke opties moet wat D66 betreft nog in 2018
worden gestart.
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Financiën
D66 heeft samen met de andere coalitiepartijen gezorgd voor een goede financiële
positie van Alkmaar. Over 2016 was er een batig saldo van meer dan 10 miljoen euro.
De verwachting is dat ook 2017 een positief resultaat zal laten zien. Wij willen dat ook
in de toekomst Alkmaar een solide financiële basis heeft. Daarom blijven wij alert en
zullen het college ook de komende jaren kritisch en opbouwend blijven volgen om een
gezonde financiële balans te behouden.
Wat D66 betreft blijft het uitgangspunt dat de gemeente niet meer mag uitgeven dan
dat er binnen komt. En dat tegenover blijvende uitgaven ook blijvende inkomsten
moeten staan. Of, in beleidstaal: Dat structurele uitgaven structureel gedekt worden
De inning en controle op de hondenbelasting is lastig en duur. In de afgelopen jaren zijn
verschillende voorzieningen voor honden aangelegd; daar is deze bron van inkomsten
nu niet meer voor nodig. Wij zijn voorstander van het afschaffen van deze belasting.
In dit verkiezingsprogramma zijn de ideeën verwerkt van D66 Alkmaar. Ideeën door
leden zelf bedacht, maar ook opgedaan na gesprekken met relevante organisaties in
of voor de Alkmaarse samenleving. Veel in dit programma is een accentverschuiving,
een andere manier waarop D66 reeds bestaande budgetten zou willen toekennen en
besteden.

Daarnaast zijn er wensen waar ook in dit programma direct een geldbedrag aan
is gekoppeld. Structureel te dekken, dus elk jaar terugkerend, of incidenteel te
dekken, dat wil zeggen een eenmalige uitgave. Te noemen zijn:
-het budget jongerenplatform, structureel € 15.000 p.j.
-afschaffing hondenbelasting, structureel € 260.000 p.j.
-extra inkoop wijkverpleegkundige zorg, structureel € 500.000 p.j.
-eenmalige extra investering in verbetering fietspaden, incidenteel € 1.000.000
-intensivering programma thuiszitters weer naar school, structureel € 50.000 p.j
De structurele middelen kunnen worden gevonden door de te verwachten afname
van uitkeringen, de economie trekt immers aan. En door accentverlegging in de
bestaande portefeuilles van wethouders die over deze uitkeringen gaan.
De eenmalige extra uitgave voor de aanleg van fietspaden kan worden gedaan
uit de algemene middelen.

Participatie
Onze partij gelooft in de eigen kracht van mensen. Meer in hun mogelijkheden en hun
kansen dan in hun tekortkomingen.
Wij geloven in samenwerken om problemen aan te pakken. Samen weten we meer,
samen gaat het beter.
Eerst luisteren, dan doen. Een Alkmaarder moet kunnen rekenen op zijn bestuur. Dat
betekent een gemeenteraad die zijn verantwoordelijkheden neemt en ambtenaren die
betrokken en efficiënt werken. Een gemeente die inwoners en ondernemers helpt bij
het maken en uitvoeren van plannen, en hen betrekt bij wat de gemeente wil en doet.
Eerst luisteren naar wat er leeft in dorp en wijk en dan pas doen. De gemeente is er
voor de burgers. D66 vindt dat, als burgers zelf het initiatief nemen in dorp of wijk, de
gemeente hen hierbij moet helpen. Wel moeten plaatselijke initiatieven getoetst worden
aan het algemeen belang. Die toetsing vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad als
hoogste orgaan van de gemeente.
Als bewoners iets willen met hun dorp, wijk of buurt moet de gemeente daar open voor
staan. Wij willen dat de gemeente burgerinitiatieven stimuleert. Dat er gekeken wordt
naar wat mogelijk is binnen de grenzen van bestaande regels. Dat we samenwerken
op basis van vertrouwen. En dat we in complexe zaken met elkaar met verschillende
belangen een goede afweging kunnen maken.
Voor inwoners die de moeite doen om te reageren op een voorgenomen besluit
is zorgvuldige afhandeling van hun zienswijzen noodzakelijk. Een zienswijze kan
bijvoorbeeld worden ingediend naar aanleiding van de publicatie van een voorgenomen
besluit in het gemeenteblad, dat ook digitaal kan worden ontvangen. De inwoners
moeten op een heldere en eenvoudige wijze geïnformeerd worden over de ontvangst
en de afhandeling van hun inbreng en van het al dan niet veranderde definitieve besluit.
D66 is er voorstander van om verschillende belangen te erkennen en daardoor
tegenstellingen te helpen overbruggen. Minder ego, en meer het maatschappelijk
en algemeen belang gericht op de toekomst. Een toekomst met een schone, sterke
gemeente waar het prettig en veilig wonen, leren, uitgaan, recreëren en werken is.
Wij verwachten van wethouders en raadsleden dat zij zich actief op de hoogte houden
van wat er in de gemeente speelt. Dat doen zij onder andere door het bijwonen van
informatiebijeenkomsten en werkbezoeken.
D66 wil dat jongeren een serieuze rol krijgen in de gemeentepolitiek. Dat kan alleen
als er ook middelen voor beschikbaar zijn. In de gemeenteraad wordt nu een initiatief
behandeld tot het oprichten van een jongerenplatform dat adviezen kan geven aan de
gemeenteraad. Wij willen dat het jongerenplatform de kans krijgt om zich te ontwikkelen
en daarin wordt ondersteund.
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Iedereen moet mee kunnen doen
Diversiteit is volgens D66 Alkmaar een meerwaarde. Het ervaren en vergroten van
diversiteit verstevigt het gevoel van verbondenheid in een gezamenlijke toekomst
met kansen voor iedere inwoner van Alkmaar.
In een samenleving hebben we het andere in de anderen nodig om vooruit te komen.
Alleen door met elkaar te communiceren leren we elkaar kennen en begrijpen. En
bouwen we aan onderling vertrouwen.
Het lijkt er soms op dat de keuzes van de ander op onze keuzes dienen te lijken, anders
voelen we ons daar onprettig bij. Kennelijk zijn velen van ons zo onzeker over ons leven
dat het pijnlijk is om te accepteren dat andere mensen andere wegen zijn ingeslagen.
Echter, zolang de ander ons geen overlast bezorgt en de wetten respecteert, zouden
wij op zijn keuzes, hoe merkwaardig ze soms ook zijn, met vriendelijke nieuwsgierigheid
moeten reageren. Niet afweren, maar verbinden. Niet veroordelen, maar begrijpen. Niet
beperken, maar verruimen. En steeds weer strijden voor rechtvaardigheid en kansen
voor iedereen.
D66 staat voor een maatschappij waarbij elk individu zijn een eigen invulling kan geven
aan zijn of haar leven. Een maatschappij waarin de burgers elkaar weten te vinden in
kernwaarden die maatschappelijke insluiting, gelijke behandeling en individuele vrijheid
waarborgen. Kernwaarden die in Nederland hun vertaling hebben gevonden in wetten
en grondrechten.
Zo willen wij bijdragen aan een gezamenlijke cultuur waarin iedereen zich geaccepteerd
en hopelijk ook thuis voelt en waar iedereen zich kan ontplooien. Dat vraagt om een
lange adem en het benutten van kansen om kennis van elkaar en begrip voor elkaar te
vergroten. Hoe lastig het vraagstuk van inclusie ook is, hoe moeilijk de dilemma’s die er
uit voortkomen ook zijn, D66 pakt die politiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid
op.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Tekst & redactie
Programmacommissie D66 Alkmaar
Contact met de afdeling?
bestuur@d66-Alkmaar.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66-alkmaar.nl
Social media
https://alkmaar.d66.nl/
https://twitter.com/d66alkmaar
https://www.facebook.com/d66alkmaar/

41

