Voor
de toekomst
van Alkmaar

De leden van de Alkmaarse Gemeenteraad namens D66: Steven Smit,
David Schulz, Simone Meijnen en
fractievoorzitter Peter van Diepen

it bizarre jaar is
bijna voorbij. Voor
D66-Alkmaar tijd
om terug te blikken
Het coronavirus,
of COVID-19, raakt ons allemaal.
Duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk
stilleggen van delen van onze samenleving heeft forse economische
gevolgen. Bedrijven zien hun omzet
een duikvlucht nemen en mensen
verliezen hun baan.
Bij elke golf aan besmettingen
vragen we het uiterste van onze
zorgmedewerkers. De maatregelen
om het virus te bestrijden, grijpen
hard in in onze samenleving. Van
oud tot jong is eenzaamheid voelbaar doordat er minder sociale
contacten mogelijk zijn. Het staat
haaks op hoe we graag willen leven,
namelijk: Vrij!
De gemeenteraad gaat daarnaast
ook door met andere belangrijke
zaken, zodat onze mooie gemeente
ook na de crisis zo goed mogelijk
verder kan.

D66
Alkmaar
wenst u
goed en
gezond
2021
Wat het afgelopen jaar, mede door
D66-Alkmaar is bereikt:
● Er zijn stappen gemaakt op het
gebied van groen, circulair bouwen
en duurzaamheid.Is er een goede
regeling ontworpen voor het meebetalen van bouwprojecten aan
toekomstige Alkmaarse voorzieningen
● Heeft D66 Alkmaar het
college gevraagd om de ouders die
de dupe zijn van de toeslagenaffaire
op te sporen, zodat zij geholpen
kunnen worden door de gemeente.
● Is de Alkmaarse onderwijsagenda, die samen met de scholen
is opgesteld, goedgekeurd door
de gemeenteraad. Hierin worden
samenwerking tussen gemeente en
onderwijs versterkt. Het gaat over
een goede start en gelijke kansen
voor ieder kind, goede zorg in en
om school, een leven lang ontwikkelen en goede schoolgebouwen met
groene schoolpleinen

D66 wethouder Elly Konijn

● Heeft het college op verzoek van
D66-Alkmaar toegezegd dat er aandacht wordt gegeven aan diversiteit

D66 Fractieassistenten
Monique Witte-Frinks en
Marion de Jong

door bij toekomstige kunstprojecten
in de openbare ruimte, kunstenaars te
vragen om aandacht te hebben voor
de thema’s diversiteit en de inclusieve
samenleving.

We zullen aandacht hebben voor jonge
mantelzorgers en een Parentshouse,
voor tijdelijke huisvesting van ouders
met kinderen die zich in een echtscheidingssituatie bevinden.

Wat komt er nog:
We richten ons in de eerste plaats
op bestrijding van de huidige crisis.
Tegelijk blijven we ook werken aan de
toekomst: Duurzaam bouwen, minder
CO2 uitstoot, frisse lucht, goede fietsverbindingen.

Ook richten we ons op het vergroten
van het aandeel duurzame energie en
energievernieuwing.
Alkmaar speelt zich samen met de regio positief in de kijker.
D66 zet zich hier vol voor in.

De komende twee jaar worden bijvoorbeeld nog nieuwe energieneutrale
schoolgebouwen opgeleverd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de komst
van de omgevingswet, die participatie
van inwoners bij
besluiten van de gemeenteraad
belangrijk maakt.

Lever jouw input voor de lokale
politiek.Hoe moet Alkmaar er
volgens jou uitzien nu en in de toekomst? Wat moet er gebeuren om
Alkmaar een leefbare gemeente te
laten blijven, waar het goed wonen,
werken en ontspannen is. Laat het
ons weten en neem contact op of
mail naar fractie@d66-alkmaar.nl

Alkmaar
Informeert:
● Uit de coalitie
● Energietransitie
● Nieuwe scholen
● Goede Jeugdzorg
● Aanpak Eenzaamheid
● Iedereen doet mee

