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Voorwoord
Beste Alkmaarder,
D66-Alkmaar heeft de afgelopen vier jaar met veel passie
en inzet een belangrijke bestuurlijke rol gespeeld in de
coalitie.
De afgelopen twee jaar zijn gedomineerd door COVID-19.
We hebben laten zien dat we niet bij de pakken neer zijn
gaan zitten.
Ik ben trots op het gemeentebestuur, dat de afgelopen
jaren alle zeilen heeft bijgezet om ondanks alle
beperkingen de Alkmaarse economie en het sociaalmaatschappelijke leven zo goed mogelijk in stand te
houden en de schade zoveel mogelijk te beperken.
Er is veel bereikt op het gebied van duurzame, gezonde scholen met goede kinderopvang en
maatschappelijke organisaties in de buurt. We hebben de jeugdhulp en de WMO op orde weten
te houden. We hebben stappen gemaakt om de klimaatverandering in Alkmaar het hoofd te
kunnen bieden. We hebben een regionale energiestrategie ontwikkeld. Het Ringersgebouw
wordt nu echt aangepakt net als het Sportpaleis en De Laat en zo kan ik nog wel even doorgaan.
En we zijn nog niet klaar met ons werk!
Gezonder, groener en sterker!
Het verkiezingsprogramma van D66 Alkmaar is gebaseerd op de urgentie van dit moment. Ook
in Alkmaar merken we de gevolgen van de woon-, klimaat- en kansencrisis die Nederland
bezighoudt.
We staan op een kantelpunt, waar de keuzes die we nu maken essentieel zijn voor de toekomst
van onze gemeente, de inwoners en hun kinderen.
Ik ben trots op het verkiezingsprogramma dat voor u ligt!
D66 zorgt voor gelijke kansen voor iedere Alkmaarder, we blijven investeren in het onderwijs en
het klimaat krijgt de aandacht die nodig is.
Wij willen een gemeente zijn waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen, tolerantie
en empathie.
Alkmaar is wat ons betreft een stad die bruist door diversiteit, waar iedereen meedoet en wij
geven daar structurele aandacht aan.
En dat is precies de reden dat ik mij met volle overtuiging inzet als lijsttrekker voor D66Alkmaar. Ik geef daar invulling aan op basis van openheid en vertrouwen in elkaar. Ik waak
ervoor dat we op inhoud met elkaar discussiëren, met respect voor elkaars verschillen.
Stem dus op 16 maart 2022 op D66-Alkmaar.
Met uw steun en stem werken wij samen aan een mooie toekomst!!
Simone Meijnen,
Lijsttrekker D66 Alkmaar
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Visie
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, ook de komende generaties niet

D66 Alkmaar wil dat iedereen zichzelf kan zijn en zich daardoor thuis kan voelen in Alkmaar.
Er moet aandacht zijn voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen, want dan kan iedereen ook
gelijkwaardig deelnemen aan onze maatschappij. Oprechte aandacht voor elkaars verschillen,
ieders kwaliteiten, talenten, waarden en rechten en plichten. Elkaars zorgen en problemen
erkennen. Dan leren we van elkaar en maken we samen onze toekomst.
Volgens D66 kan dat door verbindende communicatie gericht op vertrouwen,
medemenselijkheid en oprechtheid. Wij willen doen wat helpt en steeds door het systeem de
mens blijven zien. Heldere taal spreken over rechten en plichten. Verbinding zoeken met en
erkenning van andermans problemen en andere manieren van denken en zijn. Dat is waar de
politiek in onze gemeente voor moet staan. Dat is waar D66 Alkmaar voor staat.
Een duurzame gemeente gericht op de toekomst
Klimaatverandering is een belangrijke bedreiging voor de bewoners van Alkmaar in de 21ste
eeuw en ook voor de toekomstige generaties. De omvang van deze verandering gaat de omvang
van Alkmaar en zelfs van heel Nederland verre te boven. Wat we wel kunnen en moeten doen is
onze bijdrage leveren aan het tegengaan van die dreiging en zo mogelijk anderen inspireren om
hetzelfde te doen.
We zijn een gemeente waar we de verandering van het klimaat serieus nemen en uitdrukkelijk
meewegen in het gemeentelijk beleid. Een groene gemeente die duurzaamheid altijd serieus
neemt. Een gemeente die nu al rekening houdt met een duurzame toekomst en daarin in durft te
investeren.
Alkmaar is een centrumgemeente
Een gemeente waar je kan winkelen, waar je kunt gaan stappen of uitgaan. Waar de natuur altijd
op fietsafstand is. Waar sport en culturele activiteiten ondersteund worden en we jaarlijks
kunnen genieten van minstens één groot cultuur- en één sportevenement.
Een gemeente met goede contacten in de regio. Een centrumgemeente die haar regionale
verantwoordelijkheden serieus neemt en haar relaties met aangrenzende gemeenten en de
Metropoolregio Amsterdam onderhoudt en de samenwerking zoekt.
Alkmaar zorgt voor zijn inwoners
Een gemeente die haar inwoners, jong en oud, helpt om hun gezondheid, hun talenten en
vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan gaan om zaken als gezondheid, scholing, sociaal leven,
huisvesting, werk en veiligheid.
D66 wil een gemeente met goede en betaalbare woningen. Jongeren moeten een betaalbaar dak
boven hun hoofd hebben. In Alkmaar moeten voldoende woningen zijn voor sociale huur en
middenhuur. Er is ook ruimte nodig voor eengezinswoningen met een tuin. Een gemeente waar
ouderen een keuze hebben om thuis te blijven wonen omdat de woning levensloopbestendig is
en de zorg dichtbij geregeld is.
D66 wil een gemeente met cultuur, van opera tot popconcerten, met goed onderwijs in
eigentijdse frisse scholen. D66 stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en innovatieve
werkgevers in de maakindustrie, zorg en dienstverlening en agrarische bedrijven. Iedereen kan
hier zijn talenten benutten.
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Een betrouwbaar en open bestuur dat luistert naar haar inwoners
D66 wil een gemeentebestuur dat gesprekken organiseert met inwoners over hun leefomgeving
en hoe inwoners die willen verbeteren. Wat hun zorgen zijn, hoe we elkaars standpunten en
verschillende belangen kunnen erkennen en dichter bij elkaar kunnen brengen. Een gemeente
met een bestuurscultuur dat gericht is op vertrouwen en transparantie. Waarbij wij onder ogen
zien dat transparantie alleen maar kan gedijen bij, waar nodig, de aanwezigheid van
vertrouwelijkheid. Een gemeente die zijn financiën op orde heeft; een sluitende begroting en
geld uitgeven waar het kan, bezuinigen als het moet.
Alkmaar, een duurzame gemeente waar we doen wat we kunnen voor een mooie toekomst voor
iedereen.
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Klimaat
Een beter klimaat gaat niet vanzelf
Over de hele wereld staan mensen op voor een beter klimaat. D66 Alkmaar wil dat onze
gemeente en haar inwoners daar hun bijdrage aan leveren.
Onze doelstelling is dat Alkmaar in 2050 klimaatneutraal en circulair is. Dat gaat niet
vanzelf. Daar moeten we samen aan werken. D66 wil daarom dat de gemeente onze
bedrijven en inwoners gaat aanmoedigen en ondersteunen om dit doel te bereiken. Het
moet een krachtsinspanning worden van iedereen, in het belang van iedereen.
Onze aanpak
Eerlijke verdeling van lusten en lasten
Belangrijk uitgangspunt van de Regionale Energiestrategie (RES) bij realisatie van projecten is
het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Als inwoners deelnemen, bijvoorbeeld middels
plaatselijke coöperatie, zal het draagvlak voor wind- en zonne-energie toenemen. Deze
maatregel implementeren we in onze gemeente zo snel mogelijk. Uiterlijk per 2023 wil D66 dit
uitgangspunt gehanteerd hebben bij het verstrekken van de benodigde vergunningen.
Geen dak onbenut
Alkmaar heeft nog veel ongebruikte daken. Zeker op bedrijfsterreinen. Deze plekken zijn bij
uitstek geschikt voor zonnepanelen en vergroening. Hetzelfde geldt voor geluidsschermen,
parkeerterreinen en andere plekken. D66 wil dat de gemeente start met het actief benaderen
van eigenaren en wat D66 betreft worden hierover eisen gesteld bij de nieuwbouw.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit onderdeel van ruimtelijke ordening
Het effect van klimaatverandering is nu al merkbaar: we hebben hetere zomers en heftigere
buien. Daarnaast is het slecht gesteld met de biodiversiteit in Nederland. D66 zet in op
vergroening van de stad waar mogelijk. Hiervoor is het nodig om ook hoogbouw toe te passen.
Alle ruimtelijke plannen dragen stevig en meetbaar bij aan klimaatadaptatie (hitte, droogte,
wateroverlast en overstroming) en biodiversiteit.
Langzaam maar zeker van het gas af.
Onze huizen gaan waar mogelijk van het gas af. We voorkomen de zogenaamde energiearmoede. Van het gas af mag dus niet inhouden dat de huizenbezitters of huurders onnodig op
veel kosten worden gejaagd. Dat betekent dat eigenaren van bestaande panden (woningen en
bedrijven) gestimuleerd worden om te investeren in isolering, en andere vormen van
verduurzaming. Wat D66 betreft zetten we daarvoor alle bestaande en toekomstige
subsidiemogelijkheden ruimhartig in.
Het geven van goede, onafhankelijke adviezen over isolatie, mogelijke subsidies en de
energietransitie is een taak van de gemeente. Tevens wil D66 innovatieve energietoepassingen
zoals waterstof, groen gas en buurtopslag van zonne-energie stimuleren. Zo wordt er aan twee
kanten gewerkt om van het gas af te gaan.
D66 maakt via begrijpelijke communicatie de warmtetransitie toegankelijk voor bewoners en
ondernemers en gaat voortvarend aan de slag met de praktische vertaalslag hiervan naar de
wijken.
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Nieuwbouw woningen zijn energieneutraal
Bij nieuwbouw gaan we energieneutraal wonen. De energietransitie is niet iets wat morgen is
afgerond. D66 staat daarom steeds open voor nieuwe technieken en nieuwe inzichten waardoor
de transitie beter, eenvoudiger en goedkoper kan. D66 wacht niet af. Want we willen ook
vandaag werken aan de vermindering van de CO2-uitstoot, aan een beter en duurzamer klimaat.
Gezonde lucht
Gezonde lucht is geen luxe maar een basisbehoefte voor iedere Alkmaarder. In september 2021
heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de advieswaarden voor luchtkwaliteit naar
beneden bijgesteld. D66 ziet hierin een trend zichtbaar worden waarbij luchtkwaliteit een
steeds belangrijkere rol gaat spelen. D66 wil samen met de inwoners en ondernemers komen tot
een schoneluchtbeleid. D66 zet in op schoon vervoer zowel voor autovoertuigen als voor boten,
om te beginnen in de binnenstad.
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Gezondheid
Voorkomen is beter dan genezen
Iedereen wil lekker in zijn vel zitten. Wij waarderen het dat er zoveel mensen in Alkmaar
zijn die elke dag opnieuw hard aan het werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de
reguliere zorg, de mantelzorg, de jeugdzorg of de zorg voor mensen met een beperking.
De gemeente heeft een belangrijke taak om deze mensen te ondersteunen. D66 gaat de
samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties verbeteren.
D66 zet verder in op logeerzorg voor ouderen die hulp nodig hebben en het centrum voor
jeugd en gezin (CJG) voor zorg op maat. D66 wil de administratieve lasten waar mogelijk
verder verminderen en onnodige obstakels wegnemen.
Voorkomen is beter dan genezen. Dat sporten goed is voor je lichamelijke en geestelijke
gezondheid weet iedereen. We bewegen echter vaak nog te weinig. D66 wil dat iedereen
in de gemeente Alkmaar op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kan
nemen. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Leeftijd, een krappe
beurs, een handicap, afkomst of seksuele geaardheid; het mag geen drempel zijn om te
sporten. Zo willen we meer mensen in actie krijgen. Een groene omgeving waarin
beweging wordt gestimuleerd levert een bijdrage aan de gezondheid van alle
Alkmaarders. D66 wil dat gezondheid, de mogelijkheid om te bewegen, een vast
onderdeel wordt van bestemmings- en bouwplannen.
Onze aanpak
Buurtgericht werken: zorg op maat
Binnen een wijk of dorp leven veel verschillende mensen. Iedereen heeft zijn eigen behoefte. Om
aan die behoefte tegemoet te komen is maatwerk nodig. Wijkteams met specialisten voor jong
en oud kunnen die zorg op maat bieden. Zij brengen in beeld wat er speelt binnen de wijk of het
dorp. D66 blijft investeren in deze buurtteams.
Mantelzorg ontlasten
De zorg van naasten is erg waardevol. Mantelzorg moet zoveel mogelijk ondersteund worden
door onnodige obstakels weg te nemen. Wat daarbij kan helpen is vervangende zorg of
respijtzorg. Daarmee worden de mantelzorgers enigszins ontlast.
Meer woon / zorg combinaties
Intensieve zorg vindt plaats in het verpleeghuis, maar er is ook behoefte aan wooneenheden
voor mensen die regelmatig hulp en verzorging nodig hebben, maar ook graag zoveel mogelijk
zelfstandigheid willen behouden. Daarvoor willen wij meer speciale zorgappartementen.
D66 wil zich inspannen voor meer woon/zorgcombinaties. Wij willen dat de gemeente
stimuleert dat woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisatie en
welzijnsorganisaties hierin samenwerken.
Aandacht voor psychische gezondheid
Nog altijd ervaren mensen met psychische aandoeningen vooroordelen en onbegrip. Dit leidt
soms zelfs tot sociale uitsluiting. Dat belemmert hun kansen en hun vrijheid om mee te doen in
de samenleving. Er is meer aandacht nodig voor mensen met ernstige gedragsproblematiek. Er
moeten voldoende plaatsen voor observatie en voor behandeling zijn. Publieke aandacht kan
een bijdrage leveren aan de maatschappelijke acceptatie van psychische aandoeningen. Via
publiekscampagnes zet D66 het op de agenda. Daarnaast zijn de wachtlijsten te lang. Wij willen
afspraken maken met de GGZ-instellingen over wat wij als gemeente kunnen doen om deze
wachtlijsten terug te dringen.

“Samenwerken aan een mooie toekomst” verkiezingsprogramma D66 Alkmaar 2022-2026
8

Goede opvang voor de jeugd
Soms lopen kinderen, jongeren en ouders vast als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. Dat is
onverteerbaar. Maatwerk is hierbij belangrijk. Met een hulpvraag moet je snel ergens terecht
kunnen. Daarvoor moet de hulp laagdrempelig zijn. D66 denkt hierbij aan een inloopplek waar
je ook zonder afspraak terecht kunt als je somber, angstig of eenzaam bent. Een plek waar
terecht kan met vragen, een luisterend oor en mogelijk enige ontspanning. D66 blijft investeren
in de Check-In waar jongeren terecht kunnen voor advies.
Goede opvang van jeugd met een hulpvraag bevorderd het welzijn van deze jongeren. Daarbij
voorkomt het mogelijk afglijden van jongeren in de criminaliteit en overlast in de openbare
ruimte.
Aandacht voor een gezonde leefstijl bij de jeugd
Een ongezonde leefstijl is een veelzijdig probleem dat vraagt om een lange adem. Een gezonde
toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde
omgeving. Daarom wil D66 dat de gemeente blijft samenwerken met het succesvolle project
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Wij stimuleren gezonde scholen en gezonde sportkantines.
Op basis van preventieonderzoek moeten er ook daadwerkelijk de benodigde interventies
worden ingezet. Bijvoorbeeld door het inzetten van het IJslands preventiemodel om zo het
aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren terug te dringen. Het IJslands
model is een aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te
voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente
en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle
plekken waar zij veel tijd doorbrengen.
Meer openbare sportgelegenheden
In blijven zetten op preventie is het belangrijkst voor zowel jeugd, volwassenen en ouderen.
Zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Samen sporten helpt daarbij: de jongeren kunnen
leren van de “Old Stars” en andersom. Wat D66 betreft moeten sport- en beweegactiviteiten voor
iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of
buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.
D66 zet in op meer openbare sportgelegenheden in de stad en in de dorpen.
Aandacht voor een betere toegang van mensen met een beperking tot alle sportverenigingen
blijft nodig. D66 bestrijdt racisme, geweld en discriminatie in de sport.
Via de verenigingsmanagers van Alkmaar Sport blijven wij verenigingen actief ondersteunen om
zo te werken aan een inclusief sportklimaat. Het Maatschappelijk Sportakkoord 2020-2021 wil
D66 in de komende college periode verlengen en tweejaarlijks aanpassen.
Iedereen moet uitgedaagd worden om meer te sporten. Nieuwe ontwikkelingen in de sport,
moeten daarom de ruimte krijgen. D66 wil een locatie voor de beoefening van Urban Sports
zoals skaten en mountainbiken.
Sportstad Alkmaar
Alkmaar sportstad. Dat blijkt onder andere uit de inzet voor grote topsportevenementen in onze
gemeente. D66 wil ieder jaar een aansprekend sportevenement in de gemeente hebben.
Topsportevenementen kunnen een stimulans zijn om zelf actief te worden. Door grote
aansprekende topsportevenementen wordt naast topsport ook de breedtesport gestimuleerd.
Daarbij zijn grote sportevenementen goed voor het imago van de stad en dat levert indirect
economisch voordeel op.
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Subsidies voor verenigingen blijven op niveau
De subsidies die er zijn voor sportactiviteiten houden wij minimaal op het zelfde niveau. De
bijdrage via de Alkmaarpas om deel te nemen aan sportactiviteiten in verenigingsverband blijft
bestaan. Kleine sportverenigingen, zeker in de woonkernen, hebben het soms lastig om hun
hoofd boven water te houden. D66 wil een actief beleid om samenwerking tussen verenigingen
te ondersteunen. De bestaande subsidiemogelijkheden gericht op vitale sportverenigingen moet
blijven bestaan.
Helidek
Tijdens de coronacrisis is een deel van het parkeerterrein van het Noordwest Ziekenhuis in
Alkmaar omgevormd naar een tijdelijke landplaats voor helikopters. De uitwisseling van
patiënten tussen ziekenhuizen speelt ook in de toekomst een belangrijke rol bij de beste zorg
vanuit dit topklinisch ziekenhuis. Wanneer vanuit de Noordwest Ziekenhuisgroep de vraag
komt voor een permanente landingsplaats bij het ziekenhuis zal D66 dit verzoek positief
benaderen, maar ook rekening houden met de belangen van omwonenden, bijvoorbeeld door
afspraken te maken over variatie in aanvliegroutes.
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Wonen
Iedereen een dak boven zijn hoofd
Alkmaar wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen. Dan hebben we het over
pakweg 33.000 mensen. D66 gelooft erin dat er inderdaad voor 33.000 mensen gebouwd
moet worden omdat deze mensen in Alkmaar willen wonen. Zij komen uit Alkmaar zelf,
komen terug van hun studentenstad of komen uit de regio, uit Amsterdam, uit Haarlem.
Zij komen omdat Alkmaar echt wat te bieden heeft.
Het bouwen van zoveel woningen kan alleen door trajecten te versnellen. D66 vindt wel
dat voorkomen moet worden dat we te eenzijdig bouwen. Er zal voor alle doelgroepen
gebouwd moeten worden. D66 zet gelijktijdig in op het verbeteren van de doorstroming.
De prioriteit ligt wat ons betreft bij binnenstedelijk bouwen rond het Alkmaars kanaal.
Om de dorpen levendig te houden is kleine uitbreiding soms onvermijdelijk.
Levendigheid betekent ook een diversiteit aan woningen: verschillende doelgroepen bij
elkaar in een wijk zorgt voor meer sociale contacten en nabuurschap. Een groene
omgeving maakt het prettig wonen helemaal af.
Onze aanpak
Versnellen vergunningstrajecten voor 1000 woningen per jaar
Om het woningtekort echt aan te pakken wil D66 dat er jaarlijks 1000 huizen worden gebouwd
in onze gemeente. Hiervoor is het nodig dat de trajecten voor vergunningen sneller gaan. Een
goede uitvoering van de Omgevingswet is daarvoor een eerste stap. En als daar meer
menskracht voor nodig is in de gemeente, wil D66 daar middelen voor vrijmaken in de
begroting. Veel bouwen en snel bouwen is de enige manier om aan de groeiende vraag te
voldoen.
Een denktank voor de stadsontwikkeling
D66 vindt de inbreng van een ieder van belang voor een goede stadontwikkeling. Immers, de
ambitie voor 15.000 woningen rond het Alkmaars kanaal is ingrijpend voor inwoners van de
stad. D66 wil dat er een “denktank” bestaande uit inwoners, ondernemers en deskundigen
wordt geïnstalleerd om permanent inbreng te leveren voor deze stadsontwikkeling.
Binnenstedelijk bouwen en vitale dorpen
We bouwen in eerste instantie binnenstedelijk rond het kanaal. Steeds meer mensen willen in de
stad wonen. Onze mooie voortuin, het landelijk gebied, blijft zo open en groen. De dorpen
moeten hun dorpse karakter behouden. Daarnaast moeten in de dorpen voldoende
voorzieningen zijn zoals winkels en scholen. Om de dorpen vitaal en aantrekkelijk te houden,
staat D66 open voor beperkte bouw aan de randen van de kernen, bijvoorbeeld de ontwikkeling
van Stompetoren-West.
Nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer van en naar de stad. D66
wil geen wijken laten bouwen die alleen met de auto bereikbaar zijn.
Gevarieerd bouwen
D66 wil zorgen voor gevarieerde bouw in de deelgebieden langs het Alkmaars Kanaal. Zo
ontstaan er levendige woon- en werkgebieden met woningen voor alleenstaanden, voor
gezinnen, voor ouderen en jongeren en voor elke beurs. Er zijn appartementen en
grondgebonden huizen. We willen dat afwisselend aanbod, leefbaarheid en gezondheid een
integraal onderdeel is van de bestemmings- en bouwplannen.
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Steunen van alternatieve woonvormen
Verschillende doelgroepen hebben verschillende woonwensen en daar komt D66 graag in
tegemoet. Voor ouderen en begeleid wonen stimuleren we waar wenselijk groepswoonvormen.
Om een bouwvergunning en hypotheek bereikbaar te maken voor woongroepen wil D66 dat de
gemeente hierbij ondersteunt. Dat kan onder andere door kennis over collectief wonen actief te
delen en waar mogelijk te komen met een garantstelling vanuit de gemeente.
Bevorderen doorstroming
Gevarieerd bouwen bevordert de doostroming. Woningcorporaties en particuliere
woningverhuurders moeten het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te
verlaten voor een kleinere; deze doorstroomregeling steunen wij. Meer senioren in een
eengezinswoning zullen dan eerder verhuizen naar een seniorenwoning. Of bewoners die hun
kleine sociale huurwoning graag willen inruilen voor een ruimere eengezinswoning. Hierdoor
komen meer betaalbare huurwoningen vrij voor gezinnen en vooral voor jongeren die er op de
huidige huizenmarkt nauwelijks tussen komen.
Betaalbare woningen
Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we
wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere
kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze
groepen. Het plaatsen van goedkope flexibele woningen kan bijdragen aan voldoende
betaalbare woningen.
Bouwen voor de goedkoopste categorie is nodig. D66 erkent dat er ook een tekort is aan
betaalbare woningen voor de groep met een middeninkomen, waaronder vaak ook gezinnen.
Voldoende woningen voor de middeninkomens draagt mede bij aan de doorstroom.
Meer sociale woningbouw met meer sociale huurwoningen
Veel mensen zijn voor een woning aangewezen op de sociale sector en het is steeds moeilijker
daar voldoende aanbod voor te hebben. Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke
taak. Daarom zet D66 in op meer betaalbare sociale huurwoningen. Nu geldt voor elk
bouwproject dat 1/3e deel van het aantal woningen moet bestaan uit sociale woningen. In de
praktijk betekent dit dat er voornamelijk sociale koopwoningen komen. Woningen die na een
aantal jaar, bij verkoop, uit de sociale sector vallen. D66 wil naar een hoger percentage – wij
denken aan 40% - sociale woningbouw, met de nadruk op sociale huur. D66 kijkt bij die 40%
sociale woningbouw niet alleen per project, maar zeker ook naar de variatie van woningsoorten
binnen de wijk of het deelgebied.
Beschermd en begeleid wonen
Ook voor personen die vanwege een psychische aandoening er niet helemaal in slagen om
zelfstandig te wonen moet er voldoende passende huisvesting worden gerealiseerd.
Bijvoorbeeld woningen waarbij in de nabijheid 24 uur per dag zorg beschikbaar is voor toezicht
of ondersteuning. Het doel is om de uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen voor deze
doelgroep te vergroten.
Altijd een dak boven het hoofd
Niemand hoeft in Alkmaar op straat te leven. Alkmaar zorgt, waar mogelijk samen met de andere
regiogemeenten, voor een buffer van tijdelijke woonvoorzieningen voor daklozen, voor de eerste
opvang van statushouders, voor allen die door zorgelijke omstandigheden tijdelijk een andere
woonplek nodig hebben.
Dat kan volgens D66 onder andere door leegstaande gemeentelijke gebouwen in te zetten voor
verbouw tot betaalbare (tijdelijke) woningen. Daarvoor wil D66 op korte termijn inzicht hebben
in welke gebouwen hiervoor in aanmerking kunnen komen en de resultaten hiervan verwerken
in een plan.

“Samenwerken aan een mooie toekomst” verkiezingsprogramma D66 Alkmaar 2022-2026
12

D66 wil Skaeve Huse laten bouwen, huizen met zorg die op afstand van andere woningen liggen,
om zo onderdak en begeleiding aan te bieden aan daklozen en andere achterstandsgroepen, die
door bijvoorbeeld een drank- of drugsprobleem zorgen voor stevige overlast in woonwijken en
daardoor moeilijk te huisvesten zijn in reguliere wijken.
Wonen met zorg uitbreiden
Niet alle ouderen willen of kunnen thuis blijven wonen. Vaak neemt de eenzaamheid en ook het
aantal ongevallen bij thuiswonende ouderen toe. De druk op mantelzorgers wordt soms ook te
zwaar. D66 wil zorgeloos wonen voor ouderen stimuleren door het aanbod van “wonen met
zorg” uit te breiden. Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik. Daarbij denken wij aan
aanleunwoningen met zorg op vraag in de buurt en aan collectieve huisvesting met zorg voor
mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog (lang) niet toe zijn aan verpleeghuiszorg.
Klimaatadaptatie: meer groen in de stad
Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden zorgt voor een
aangename woonomgeving. Maar het houdt ook de temperatuur en overtollig water in bedwang.
Zo kan de natuur zich herstellen en wordt de gemeente ‘klimaat-klaar’. Bij elk bouwproject moet
er ruimhartig aandacht gegeven worden aan groen. Voor elke boom die gekapt wordt, komt er
een terug. Zeker bij hoogbouw in en om de binnenstad is het gebruik van verticaal groen
(beplanting aan de gevel) bij nieuwbouw een voorwaarde.
In de bestaande stad en dorpen wil D66 dat pleinen en trottoirs waar mogelijk vergroend
worden. Hierbij zorgen wij ervoor dat de toegankelijkheid voor mindervaliden niet verslechtert.
Daarnaast is groen op platte daken, eventueel in combinatie met zonnepanelen, een uitgelezen
kans om de bestaande bouw klimaatbestending te maken.
D66 wil dat grijze versteende tuinen zoveel mogelijk groen worden. Uiteindelijk bepaalt
iedereen natuurlijk de vormgeving van de eigen tuin zelf, maar door samenwerking met
woningcorporaties of individuele eigenaren denken wij dat hier veel winst te halen is. Veel
mensen met een stenen tuin willen met wat steun best wel wat meer natuur voor de deur. D66
wil dit actief blijft stimuleren, onder andere middels subsidie voor vergroening.
De gemeente heeft stadsecologen in dienst. D66 wil dat deze ecologen een meer prominente en
zichtbare rol krijgen in de ruimtelijke ordening zoals bij bouwprojecten in de gemeente. Zij
hebben de taak toe te zien op het groen in onze stad en worden betrokken bij projecten om de
stad te vergroenen en biodiversiteit te vergroten. Ook kunnen deze stadsecologen een rol spelen
bij het creëren van meer bewustzijn over het groen om ons heen. Minibosjes bij scholen kunnen
hier ook aan bijdragen. D66 wil in de komende periode het aantal minibosjes met minimaal drie
uitbreiden. Daarnaast kunnen traditionele oevers geleidelijk worden vervangen door duurzame
oevers. Dit is goed voor de natuur en heeft een positief effect op de waterbergingscapaciteit.
Nieuwbouw is energieneutraal
Bij nieuwbouw gaat D66 voor energieneutraal wonen. De energietransitie is niet iets wat
morgen is afgerond. D66 staat daarom steeds open voor nieuwe technieken en nieuwe inzichten
waardoor de transitie beter, eenvoudiger en goedkoper kan. Maar we wachten niet af. Want we
willen ook vandaag werken aan de vermindering van de CO2 uitstoot, aan een beter en
duurzamer klimaat.
Circulair bouwen wordt de standaard
Nederland heeft hoge ambities op het gebied van circulaire economie. Dat houdt in dat zoveel
mogelijk producten – machines, auto’s, woningen, enzovoort – zo vervaardigd worden dat als ze
versleten of verouderd zijn de gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt. D66 werkt toe
naar een volledig circulaire economie in 2050. We willen dat in 2030 ons primair
materiaalverbruik met 50% is verminderd.
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Om duurzaamheid te waarborgen is D66 een voorstander van het vaststellen van een woonnorm
waarbij ook afspraken over klimaatadaptief bouwen, circulair bouwen en verticaal groen
worden gemaakt. Dit stimuleert de ontwikkelaars om innovatief en gericht op de toekomst te
bouwen.
D66 wil dat de gemeente bij aanbesteding voorrang geeft aan circulaire en innovatieve
bouwbedrijven.
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Onderwijs
Iedereen samen leren en spelen met of zonder beperking
Iedereen is anders met eigen talenten. Iedereen verdient gelijke kansen.
Onderwijs staat aan de basis van onze Nederlandse kenniseconomie. D66 heeft hoge
ambities om de jeugd in onze gemeente maximaal te ondersteunen bij het bereiken van
het potentieel wat ze in zich hebben. Dat geldt zeker ook voor de jeugd met een
beperking. Ondersteuning is ook nodig voor ouders voor wie het moeilijker is om hun
kinderen bij het onderwijs te ondersteunen.
D66 wil groene schoolpleinen en veilige routes naar de basisscholen en middelbare
scholen.
Alkmaar ligt in een regio waar ook veel landelijk gebied is. D66 herkent de basisschool als
één van de belangrijkste sociale bindmiddelen van dorpsgemeenschappen. In de dorpen
moeten basisscholen dan ook waar mogelijk in stand worden gehouden.
Alkmaar heeft veel innovatieve bedrijven. Zowel agrarische bedrijven, als de bedrijven
die zich bezighouden met nieuwe energie. Voor voldoende gekwalificeerde werknemers
is het nodig dat er een breed aanbod vmbo en mbo (ROC en AOC) blijft en het hoger
onderwijs in Alkmaar wordt uitgebreid.
Leren doe je heel je leven. Het onderwijs voor volwassenen verdient aandacht . Zeker het
leren van de Nederlandse taal is erg belangrijk zowel voor een kansrijke omscholing naar
een ander beroep als voor een goede aansluiting in onze maatschappij.
Onze aanpak
Samen naar school vraagt om inclusief onderwijs
Samen naar school is onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een beperking op een
reguliere school. D66 wil dat het passend onderwijs integraal benaderd wordt. Daarvoor moeten
we luisteren naar de kennis hierover in het onderwijsveld.
Elke school en opvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook voor rolstoelgebruikers. Er
moeten rustruimtes aanwezig zijn en het leerlingenvervoer moet goed geregeld zijn.
Sommige kinderen hebben speciale zorg nodig. De samenwerking tussen school en
hulpverlenende zorginstellingen in één gebouw moet gestimuleerd worden. Zo werken we aan
de inclusie van kinderen met een beperking binnen het onderwijs en leren allen met elkaar om
te gaan.
Groene schoolpleinen en een rijke schooldag
D66 vindt dat het belangrijk is voor kinderen om in een groene omgeving te kunnen spelen.
Daarnaast kan de groene omgeving worden gebruikt om in het onderwijs aandacht te geven aan
het belang van de natuur. D66 wil scholen met subsidie ondersteunen om grijze schoolpleinen
te veranderen in groene pleinen.
D66 herkent het belang van het schoolplein als één van de belangrijkste speelplaatsen voor
kinderen, tijdens maar ook na schooltijd. Wij willen scholen stimuleren om schoolpleinen ook na
schooltijd open te stellen voor kinderen.
D66 wil dat de gemeente samen met de scholen gaat kijken naar mogelijkheden voor het
invullen van een ‘rijke schooldag’ in hun eigen omgeving. Een ‘rijke schooldag’ betekent een
dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport,
cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs,
opvang, sport- en cultuurverenigingen en hulpverlenende instellingen.
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Veilig naar school
Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen, zonder bang te
hoeven zijn dat hen iets overkomt op de weg van en naar school. Dat begint met een goede en
veilige infrastructuur rondom scholen. D66 wil prioriteit geven aan het fietsverkeer naar de
scholen en snelheidsbeperkingen voor auto’s om en nabij scholen.
Sport en cultuur horen in onderwijs
Naast lezen en rekenen zijn ook sport en cultuur essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.
Wij willen daarom dat de gemeente programma’s ondersteunt die jongeren in aanraking brengt
met de verschillende vormen van sport en cultuur die Alkmaar te bieden heeft. Voor het aanbod
van naschoolse sportactiviteiten blijft de organisatie Alkmaar Sport belangrijk. D66 wil scholen
blijven steunen bij het opzetten van kunst- en cultuuronderwijs waarbij ruimte is voor
experimentele initiatieven. Kunstenaars en culturele instellingen krijgen een plaats in de klas.
Het bestaande convenant Cultuur & Primair onderwijs 2018-2023 wil D66 dan ook na 2023
voortzetten.
Steun bij de overgang naar de middelbare school
Niet alle kinderen stappen moeiteloos over van de basisschool naar de middelbare school.
Daarnaast zijn er jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma. D66 blijft de
vrijwillige programma’s zoals Coach4you en Playing4Succes ondersteunen.
Aandacht voor studenten
Het hoger onderwijs in Alkmaar wil D66 uitbreiden met enkele master opleidingen. Daarvoor
zoeken we verdere samenwerking met (technische) faculteiten voor master opleidingen in
Alkmaar. Zo kunnen studenten ook in Alkmaar terecht om een masteropleiding te volgen.
Meer hoger onderwijs vraagt ook om aandacht voor studentenhuisvesting. Studenten moeten
ook in Alkmaar zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen. Regelmatig zal de vraag naar
studentenwoningen gemonitord moeten worden. Wanneer nodig moet er actie ondernomen
worden opdat er voldoende aanbod is. D66 denkt hierbij onder andere aan tijdelijke woningen
voor studenten.
Je moet een leven lang kunnen leren
Ook op latere leeftijd kan het volgen van een opleiding wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Dat
kan variëren van taalonderwijs voor laaggeletterden tot cursussen op HBO-niveau zoals in
Alkmaar gegeven door het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO Alkmaar).
D66 gelooft dat het goed spreken van het Nederlands één van de belangrijkste voorwaarden is
om je talenten te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor iedereen.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente taalonderwijs voor migranten zo goed mogelijk
faciliteert tijdens de inburgering. Die zelfde aandacht geldt ook voor onze inwoners van wie
Nederlands de moedertaal is, maar die minder taalvaardig zijn vanwege hun laaggeletterdheid
en daardoor minder goed meekomen in de maatschappij.
De bibliotheken hebben een belangrijke rol bij kennisoverdracht. Zij houden zich niet alleen
meer bezig met het uitlenen van boeken. Juist voor de inburgering van nieuwe Nederlanders,
ondersteuning bij taalontwikkeling, digitalisering en burgerschap, zien wij een belangrijke rol
voor de bibliotheken weggelegd. D66 erkent dat de bibliotheek steeds meer de rol krijgt van
laagdrempelige buurtontmoetingsplek en verbinder.
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Kunst en Cultuur
We willen er blijvend van genieten in Alkmaar
Cultuur is geen extraatje. Cultuur is van waarde, net als economie, onderwijs en sport. Het
is een verbinder tussen mensen. D66 blijft de cultuursector in onze gemeente steunen.
Met de toekomstige bouw van veel woningen groeit ook het aantal inwoners. Wat hebben
deze nieuwe Alkmaarders nodig? Waar hebben zij behoefte aan? Dat wil D66 de komende
vier jaar ophalen. Nu is de tijd om kunst & cultuur op de kaart te zetten. Dat wil D66 doen
met een Kunst- en Cultuurplan 2030.
Onze aanpak
Eenvoudiger systeem voor subsidies
Kunst en cultuur is voor alle mensen, met elke achtergrond en elke portemonnee. Kunst kan
overal. D66 wil lokale initiatieven gericht op kunst in de openbare ruimte stimuleren en
faciliteren. Subsidies maken vernieuwende genres, experimenten en talentontwikkeling
mogelijk. We stimuleren gelijktijdig het ontwikkelen van commerciële vaardigheden zodat
kunstenaars eerder minder afhankelijk zijn van subsidies.
Het systeem van subsidies is te ingewikkeld. Samen met de sector wil D66 dat we dit
eenvoudiger maken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bij culturele subsidies komt meer
ruimte voor individuele kunstenaars en kleine collectieven. D66 wil dat de subsidieplafonds
inflatiebestendig worden.
Investeren in goede huisvesting voor culturele instellingen
Artiance en de bibliotheek zijn sinds 1 januari bestuurlijk gefuseerd en gaan onder de noemer
ABC Huis meer gezamenlijke activiteiten voor Alkmaar ontplooien. Beide organisaties aan het
Canadaplein zijn samen met het Stedelijk Museum en Theater de Vest bezig een plan te maken
om het 'culturele hart' van de stad nieuw elan te geven. D66 is blij met de kwaliteit van het
aanbod van deze belangrijke partijen. De eisen van deze tijd en van de toekomst vragen wel om
een update van de huidige gebouwen en voorzieningen. Daar wil D66 in blijven investeren.
Erfgoed
Wat D66 betreft zet de gemeente zich actief in om erfgoed zoals monumenten, stadsgezichten en
natuurterreinen te behouden en te onderhouden. Ook digitaal. De culturele sector wordt
aangemoedigd om de hele Alkmaarse geschiedenis te onderzoeken, te vertellen en tentoon te
stellen. Daarbij wordt ook het verhaal achter het Alkmaars erfgoed verteld, inclusief de zwarte
bladzijdes zoals het koloniaal verleden.
Bij de ontwikkeling van onze stad, bij bouwprojecten, kan niet altijd elk stukje historie bewaard
worden. Hier moeten we steeds de balans vinden tussen de waarde van het erfgoed en de
ontwikkelingen gericht op duurzaamheid en betaalbare woningen.
Ruimte voor kunstenaars
Beeldende kunstenaars verdienen een werk- en expositieruimte. Stichting Buro Permanent
Tijdelijk heeft zich de laatste jaren ingezet om deze ruimtes mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de
combinatie met horeca en het tijdelijk invullen van leegstaande gebouwen. Daarbij denkt D66
ook aan de verbinding tussen vernieuwende kunstenaars en het Stedelijk Museum Alkmaar, met
nadrukkelijk aandacht voor actieve kunstenaars in de directe omgeving.
Sinds april 2021 is “De Drukkerij” aan de Marconistraat in gebruik genomen als broedplaats.
D66 wil dat Alkmaar verdere initiatieven vanuit het culturele veld om broedplaatsen te creëren
ondersteunt en faciliteert.
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Poppodium Victorie
Het poppodium Victorie heeft een groot bereik, van jong tot oud. Nationale en internationale
artiesten treden hier op. Het poppodium voorziet in een behoefte tussen enerzijds de kleinkunst
en anderzijds de grotere evenementen voor de hele regio. Deze instelling draagt D66 een warm
hart toe en moet ook na coronatijd voldoende gesteund worden.
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Werk en inkomen
Zorgen voor een goede basis voor iedereen
Iedereen die wil en kan werken moet ook daadwerkelijk aan het werk kunnen komen
ongeacht sekse, leeftijd, mogelijke beperkingen of afkomst. Werken is belangrijk voor
financiële onafhankelijkheid en zeker ook voor sociale contacten. Het is goed om bezig te
zijn, daardoor groei je verder. Het is dan ook belangrijk om iedereen aan het werk te
hebben. Dat begint bij scholieren en studenten die zich gaan oriënteren op de
banenmarkt. Maar ook nieuwkomers die een steuntje in de rug nodig hebben om aan een
baan te komen.
Mensen met schulden hebben hulp nodig om de financiën weer op de rit te krijgen. Zo
kunnen ze zich weer richten op een toekomst, op een waardevolle deelname aan de
maatschappij.
Onze aanpak
Soepele overgang van leren naar werken
De overgang van onderwijs naar werken moet soepel verlopen. Daarom is samenwerking tussen
scholen en bedrijven belangrijk. Bedrijven horen, net als kunst en cultuur, een stevige plek te
krijgen in het onderwijs. Daar staat tegenover dat bedrijven en maatschappelijke instellingen
ook ruimte maken voor stageplekken. D66 wil actief bedrijven en organisaties stimuleren om
stages aan te bieden door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en als het niet anders kan
stageplekken te subsidiëren.
Begeleiding van nieuwkomers
Als nieuwkomers naar Alkmaar komen wil D66 dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze
samenleving. Dat betekent vanaf de eerste dag verplichte scholing in de Nederlandse taal en
onze normen en omgangsvormen. Bij alle keuzes die samen met inburgeraars worden gemaakt
is hun kans op werk of school leidend. Hier speelt een persoonlijk inburgeringsplan een
belangrijke rol.
Mensen met schulden tijdig helpen
D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. We werken verder
aan een verandering van de manier waarop we met inwoners die schulden hebben omgaan. Niet
gebaseerd op wantrouwen, maar door het persoonlijk en zo efficiënt mogelijk helpen van
mensen in financiële nood.
Het is een positieve ontwikkeling dat de gemeente vroeger gewaarschuwd wordt bij
achterstanden in het betalen van huur, energierekening en lokale belastingen; zo kan in een
vroeger stadium hulp worden aangeboden zodat de situatie niet verder verslechtert.
D66 wil blijven inzetten op de ‘Brede schuldenaanpak’, die zich richt op preventie en het
ondersteunen en ontzorgen van mensen met schulden. Binnen drie maanden moet men weten
waar men aan toe is.
Terug naar werk vraagt om maatwerk
D66 wil dat er meer ruimte komt voor maatwerk bij de begeleiding van mensen in een
uitkeringssituatie. Minder gericht op procedures en het systeem, meer ruimte voor de
medewerkers om maatwerk te leveren gebaseerd op vertrouwen. Daarbij kijkt D66 naar het
talent voor de toekomst in plaats van de werkervaring: waar liggen de grootste kansen op een
baan.
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Motivatie is wel noodzakelijk, daarom blijft er de mogelijkheid om kortingen op de uitkering op
te leggen als slot op de deur.
D66 wil er voor zorgen dat inwoners dicht in de buurt terecht kunnen om met iemand te
spreken over uitkeringen, schuldhulpverlening en ondersteuning.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het vergroot ook de kans op
een betaalde baan. Om vrijwilligerswerk te ondersteunen moeten onnodige obstakels worden
weggenomen. Bijvoorbeeld de kosten voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wat D66
betreft worden deze kosten niet door de vrijwilligers zelf betaald, maar door de betreffende
organisatie. Incidenteel en ter voorkoming van schrijnende gevallen neemt de gemeente de
kosten op zich.
Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan
We zien nog te veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat gaat van achternaam tot geslacht en
uiterlijk.
Binnen alle beroepsgroepen moet de gemeente tevens financiële uitbuiting, dwang en geweld
voorkomen en bestrijden. D66 wil dat met spoed onderzocht wordt hoe er in regionaal verband
tegen opgetreden kan worden. Daarbij denken wij ook aan de noodzaak voor goede huisvesting
voor tijdelijke arbeidsmigranten in onze regio.
Als uitzendbureaus of mogelijke opdrachtnemers zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt
aan discriminatie of financiële uitbuiting, zullen deze bedrijven wat D66 betref geen opdrachten
krijgen totdat zij waarborgen hebben ingebouwd.
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Bereikbaarheid
Goede verbinding met de regio, ruimte voor de fiets en minder auto’s in de stad
Binnen de stad Alkmaar geeft D66 voorrang aan het lopen, fietsen en het openbaar
vervoer. Daardoor worden alternatieven voor de auto aantrekkelijker en komen er
minder auto’s in de stad. Dit wil D66 onder andere doen door de binnenstad autoluw te
maken en door goede parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad te
ontwikkelen.
D66 wil toe naar mensvriendelijke woonwijken waar spelen, lopen en fietsen centraal
staan.
Een goede bereikbaarheid van onze regio is van groot belang voor de economische
ontwikkeling van Alkmaar. Als regio treden we gezamenlijk op naar de belangrijke
stakeholders in deze zoals de NS en de provinciale en landelijke overheid om hier
uitvoering aan te geven.
Onze aanpak
Veilig fietsen en lopen
Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer. Voorkomen moet worden dat
zij onderweg ernstige risico’s lopen. Daarom wil D66 dat onveilige situaties voor fietsers en
voetgangers met voorrang worden aangepakt. Waar mogelijk krijgen fietsers in de stad en
woonwijken voorrang op de auto, te beginnen op de belangrijkste fietsroutes. Daarnaast wil D66
blijven investeren in de aanleg, verbreding en verbetering van fietspaden. Zowel in de stad als
tussen de stad en de dorpen. Regionale snelfietsroutes zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Alleen wanneer inwoners en bezoekers veilig op de fiets naar de stad kunnen, is een autoluwe
binnenstad binnen handbereik.
Meer parkeerruimte aan de rand van de stad
Het zoeken naar een parkeerplaats zorgt voor meer kilometers en grotere onveiligheid. Dit
zoekverkeer moet goed gestroomlijnd worden. Dat beperkt de uitstoot van CO2 door het verkeer
en maakt een bezoek aan de prachtige binnenstad een stuk aangenamer. Om dit zoekverkeer te
voorkomen zet D66 in op parkeren aan de rand van de stad: in parkeergarages nabij de
binnenstad en op P&R of P&Bike terreinen bij de ring.
De combinatie van parkeren en vervoer (P&R) moet goedkoop zijn. Goede busverbindingen naar
de stad zijn dan wel noodzakelijk. In de binnenstad kan het tarief wat D66 betreft voor
straatparkeren iets omhoog om het effect groter te maken.
Voor D66 blijft de insteek dat bezoekers gestimuleerd worden gebruik te maken van een
parkeergarage of P&R. Dan blijft voor de bewoners parkeren op straat mogelijk.
Voor D66 is het van belang dat we investeren in goede fietsstallingen in de stad, bij
parkeerplaatsen en nabij bus- en treinstations, zodat mensen gemakkelijk kunnen overstappen
tussen fiets, auto en OV. Bij de fietsenstallingen komen voldoende laadpunten en veilige
stallingsplekken voor de elektrische fiets. We zorgen ervoor dat er in de stad en bij
overstappunten voldoende fietsenstallingsmogelijkheden zijn voor mindervaliden.
Vaker één vergunning voor parkeren
D66 is voorstander van het huidige beleid voor maximaal één parkeervergunning per
woonadres in de binnenstad en de Spoorbuurt. Wat D66 betreft zal in de komende jaren
onderzocht worden of in de schilwijken rond de binnenstad ook maximaal 1 parkeervergunning
per woonadres ingevoerd kan worden. Hiermee ontmoedigen we het bezit van een tweede auto
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en worden eventuele wachtlijsten voor een eerste vergunning sneller ingekort. Gelijktijdig
stimuleren we het gebruik van deelauto's en onderzoeken we mogelijkheden om ook het
gedeeld gebruik van E-scooters en elektrische fietsen te bevorderen.
Vergunningparkeren in woonwijken
In woonwijken aan de randen van de binnenstad, waar parkeren voor bewoners problemen
oplevert, zet D66 in op een snelle, eenvoudige procedure voor uitbreiding van
vergunningparkeren. De kosten voor deze parkeervergunning zijn gelijk aan de kosten voor het
maken van en de controle op de vergunning. Op deze manier is het parkeren in woonwijken voor
de bewoners en hun bezoekers en niet voor forensen en winkelpubliek.
Meer parkeerplaatsen met laadpalen
Door de toename van het aantal elektrische auto’s in onze gemeente stijgt de vraag naar een
parkeerplek met een laadpaal. Het aantal laadpalen, zowel in de binnenstad als in de
woonkernen, houdt geen gelijke tred met het aantal elektrische auto’s. D66 wil dat het aantal
laadpalen sneller wordt uitgebreid, bij parkeerplaatsen op straat en in de parkeergarages. Een
bijkomend wenselijk effect van ruimere beschikbaarheid van laadpalen is dat Alkmaarders bij
vervanging sneller voor een elektrische auto gaan kiezen.
Deelvervoer bij bouwprojecten
D66 is een voorstander van het stimuleren van deelvervoer onder andere door bij
nieuwbouwprojecten de nieuwe bewoners direct warm te maken voor deelauto’s, elektrische
deelscooters en (elektrische) deelfietsen.
Bij bouwplannen waar ingezet wordt op het gebruik van deelauto’s kan de parkeernorm
bijgesteld worden. Hierdoor ontstaat er dan een gunstigere verhouding tussen het aantal
woningen en de vereiste parkeerplaatsen. Ook is er dan meer ruimte voor groen.
Wat D66 betreft blijft bij nieuwbouw de eis bestaan dat er op eigen terrein voorzien moet
worden in voldoende parkeerplaatsen.
Duurzame logistiek voor de binnenstad
D66 wil de bevoorrading van de binnenstad en van zoveel mogelijk woonwijken schoon, efficiënt
en betaalbaar. Daarom willen we samen met ondernemers de ontwikkeling van één of meer
logistieke knooppunten tot stand brengen. Dit moet de vorm aannemen van een
distributiecentrum met faciliteiten voor opslag, overladen en transport dat aan de rand van de
stad is gelegen. Van daaruit kunnen winkels en particulieren – denk ook aan pakketbezorgers bevoorraad worden door kleine, elektrische wagens. Om de haalbaarheid van de ontwikkeling
van logistieke knooppunten te vergroten wil D66 de krachten bundelen met onze
buurgemeenten. D66 wil zo minder zware en vervuilende voertuigen in de stad en in de
woonwijken.
Keerhaven Boekelermeer
Er komt een keerhaven bij de Boekelermeer. Deze haven is positief voor, onder andere, de
aanvoer van afval voor de HVC. Ook hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open waardoor het
verkeer op de oostelijke randweg er minder last van heeft. D66 wil dan ook dat er nu
voortvarend gewerkt wordt aan een snelle realisatie.
Een bereikbare regio
Alkmaar is een regiogemeente. En dus moeten er goede verbindingen zijn met de rest van het
land. Daarom wil D66 twee lobbyprocessen verder aanjagen: de doorstroming van onze
randweg verbeteren en een snelle verbinding van A (Alkmaar) tot Z (Zwolle) via Hoorn,
Enkhuizen, Lelystad en Kampen tot stand brengen. De Westfrisiaweg is er nu maar het vervolg
richting Oost Nederland is nog niet verbeterd. Als dat gebeurd is kan de drukke route via
Amsterdam en Het Gooi naar het Oosten omzeild worden.
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Alkmaar moet zich volgens D66 blijven inzetten voor een snelle en frequente treinverbinding
met Amsterdam. Het Programma Hoogfrequent Spoor (elke 10 minuten een trein) is
noodzakelijk voor zo’n goede OV-verbinding. Ook de intercityverbinding naar Haarlem is
belangrijk voor een goede verbinding met de Randstad. Tenslotte is een goede treinverbinding
in de late uurtjes van belang om zo ook in de nacht een goede OV-bereikbaarheid te hebben.
Minder doorgaand verkeer in de binnenstad
D66 wil bevorderen dat doorgaand autoverkeer minder gebruik maakt van routes door de
binnenstad. Dit is te belastend. Voor dit soort reisbewegingen hebben we een ring. Dan moet de
ring wel goed bereikbaar zijn en het verkeer altijd goed kunnen doorstromen. Ongelijkvloerse
verbindingen zijn dan noodzakelijk.
Meer ongelijkvloerse kruisingen
Om te voorkomen dat door de groei van het treinverkeer het overige verkeer vastloopt, is het
van belang om op enkele plaatsen het spoor met een tunnel te kruisen. In verband met de
ontwikkeling van het stationsgebied heeft de onderdoorgang bij de Helderseweg absolute
prioriteit. Maar ook de spoorwegovergang op de Noorderkade zal op termijn vervangen moeten
worden door een onderdoorgang.
De Huiswaarderbrug is nu te smal voor het verkeer van vandaag. Op de langere termijn ziet D66
een aquaduct als een goede vervanger voor de Huiswaarderbrug. In de ontwikkelingen van het
bedrijventerrein Viaanse Molen kan hier rekening mee gehouden worden. Ook een
ongelijkvloers Kooimeerplein zal de doorstroom en daarmee het gebruik van de ring verbeteren.
D66 wil dat de gemeente zich inzet om samen met de Provincie, het Hoogheemraadschap en
Rijkswaterstaat deze plannen de komende jaren daadwerkelijk handen en voeten te geven.
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Economie
Voor het welzijn van iedereen
Alkmaar, een gemeente van talenten en ondernemerschap. D66 wil ruim baan geven aan
het ondernemerschap, om zo ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid en kansen
te bieden aan inwoners.
Als centrumgemeente in de regio, moet Alkmaar een voortrekkersrol pakken in het
verder ontwikkelen van een toekomstbestendige, duurzame economie die in dienst staat
van het welzijn van iedereen.
D66 wil innovatief ondernemerschap stimuleren en we nodigen agrarische ondernemers
uit bij te dragen aan onze duurzame ambities.
Alternatieve manieren om energie op te wekken ontstaan niet vanzelf. D66 steunt
innovaties op dit gebied. Deze innovaties zorgen uiteindelijk ook voor economische
voordelen, zoals meer banen en economische groei.
Onze aanpak
Investeren in energie-innovatie
Energie-innovatie is van grote betekenis voor onze gemeente; het biedt tal van kansen voor
bedrijven, studenten en inwoners. Alkmaar investeert, onder andere via deelname in de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in pionierende projecten gericht op duurzame energie,
zoals voor het opwekken van groen gas, groene waterstof en de elektrificatie van industriële
processen.
Zowel windmolens als zonnepanelen zijn nodig om Alkmaar te kunnen voorzien van voldoende
stroom. Wat D66 Alkmaar betreft komen er geen zonneweides, maar ligt de prioriteit bij
zonnepanelen op daken, boven parkeerterreinen en op het bouwvlak van een agrarisch perceel.
Voedselproductie is even belangrijk als energiewinning. Het ene waardevolle moet niet zomaar
worden opgeofferd tegen het andere.
Het opwekken van wind- en zonne-energie gebeurt wat D66 betreft mede door lokale
ondernemers, zoals kleine energiecoöperaties. Door lokaal eigenaarschap te stimuleren en te
faciliteren kunnen geïnteresseerde burgers, ondernemers of lokale energiecoöperaties
investeren in duurzame energieopwekking in de regio. Dan kunnen de baten naar lokale burgers
en ondernemers gaan en dus in de regio blijven.
Stimuleren maatschappelijk ondernemerschap
Voor een bloeiende gemeente hebben we een sterk en succesvol bedrijfsleven nodig.. Alleen zo
zijn er genoeg banen en kansen voor inwoners om dicht bij de woning te kunnen werken en om
zich te ontwikkelen. Daarom zorgt D66 voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
D66 erkent dat winst maken voor een onderneming noodzakelijk is voor een gezonde
bedrijfsvoering. Wel werken we aan een economie die ten dienste staat van onze samenleving.
Een economie die de schade voor mens en natuur zoveel als mogelijk beperkt. We zien steeds
meer ondernemingen die naast winst zo veel mogelijk maatschappelijke waarde willen creëren.
Niet alleen voor hun klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de samenleving
als geheel. Juist deze bedrijven wil D66 een extra steun in de rug geven door goede
samenwerking met de gemeente. Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominente rol bij
aanbestedingen.
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Naar een duurzame, ecologische landbouw met een goed verdienmodel voor de boer
De gezondheid van de mens is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van dieren en onze
leefomgeving en ecosystemen. Daarnaast is biodiversiteit van cruciaal belang voor de economie,
de voedselzekerheid en een vitale bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. De
biologische landbouw, als deel van een kringloop-economie, moet verder ontwikkeld worden.
Biologische landbouw heeft positieve gevolgen voor de biodiversiteit, creëert banen en trekt
jonge landbouwers aan. Ook de consument ziet de meerwaarde ervan. D66 wil de verschuiving
naar dit type landbouw ondersteunen. Daarom wil D66 dat in de komende collegeperiode
gewerkt wordt aan een actieplan voor de komende jaren voor duurzame landbouw. Landbouw
waarbij er evenwicht is tussen de belangen van mens en de natuur, met een toekomst voor de
boeren.
Samenwerking door de provinciale en lokale overheid, boeren, belangenorganisaties,
ondernemers en bewoners is nodig om deze omvangrijke maatschappelijke transitie
daadwerkelijk te laten slagen.
D66 pleit voor een landbouwsector die goed voedsel produceert en zorg draagt voor het
landschap en een zelfherstellende en vruchtbare bodem. Meer dan de helft van het Alkmaars
grondgebied wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Veel boeren willen ook dat er een
duurzame ommezwaai komt. De agrarische sector kent een grote ondernemerskracht. Juist die
eigen kracht is nodig om de omslag te kunnen maken. Daarom wil D66 inzetten op een
constructieve samenwerking en een overheid die een langjarig perspectief wil bieden aan de
agrarische sector. Om te komen tot een innovatief en toekomstbestendig landelijk gebied
ondersteunt D66 activiteiten die gericht zijn op het cluster agri & food zoals dat door onder
meer Greenport NHN wordt uitgevoerd.
D66 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de gemeente samen met bedrijven
een stimuleringsfonds te starten. Om zo initiatieven gericht op biodiversiteit en
landschapsbeheer te stimuleren.
Het vergunningstelsel wil D66 gebruiken om agrarische bedrijven naar een duurzame manier
van werken te bewegen. Gedacht kan worden aan stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij. Wij ondersteunen dergelijke innovaties met vrijstelling op leges. Tegelijkertijd
stimuleren wij afbraak van niet duurzame oude stallen. Verkrotting van agrarische bebouwing in
het landelijk gebied gaan we zoveel mogelijk tegen.
Toerisme stimuleren
De gemeente Alkmaar is samen met haar omgeving een bewezen toeristische trekpleister.
Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid. D66 weet dat de aantrekkingskracht ligt
in de diversiteit van toeristisch aanbod in de regio. We willen dan ook samen met de regio
optrekken om het toerisme te stimuleren. Bijvoorbeeld door onze bijdrage aan de ontwikkeling
van het Geestmerambacht.
Grote evenementen zijn goed voor het imago van regio Alkmaar. Binnen de gemeente Alkmaar
wordt nu ingezet op één groot (inter)nationaal evenement per jaar. Dat is al goed begonnen door
o.a. het Europees kampioenschap wielrennen in 2020 en het wereldkampioenschap Levende
Standbeelden, gepland in mei 2022 . Wat D66 betreft is het niet alleen voor Alkmaar interessant
om grote evenementen te hebben, maar geldt dat voor de hele regio. Daarom betrekken we zo
mogelijk de buurgemeenten erbij.
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Veiligheid
Om vrij te kunnen leven
D66 zet in op een stad waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld,
intimidatie en criminaliteit. Voor een leefbare omgeving waar iedereen zich in vrijheid
kan bewegen, is veiligheid een voorwaarde. Wij willen een gemeente waar geweld,
(straat)intimidatie en andere criminaliteit niet aan de orde van de dag is. Waar inwoners
die in de problemen zitten, bij de gemeente aan de bel trekken en hulp krijgen in plaats
van geronseld te worden voor het starten van een hennepkwekerij.
Onze aanpak
Preventie door zorg
Inzet van goede zorg is een belangrijk preventief middel om de veiligheid te verbeteren. Er zijn
inwoners, jong en oud, die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke
problemen: gezinsproblemen, psychische klachten, verslaving e.d. Deze mensen zijn vaak
slachtoffer, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Ook maakt het hen eerder
vatbaar om geronseld te worden voor ondersteunende criminele activiteiten. De hulp voor hen
vanuit de zorg moet en kan volgens D66 beter. Zo voorkomen we erger en houden we de
samenleving veilig. Goede samenwerking tussen zorgprofessionals, politie, boa’s, buurtcoaches
is daarvoor een voorwaarde.
Jongeren bereiken
Buurtcoaches en gebiedsregisseurs hebben korte lijnen met de jeugd, weten wat er speelt en
hebben de ruimte en middelen nodig om vroegtijdig op te kunnen treden. Daar mag niet op
bezuinigd worden. Wat D66 betreft moet daar, waar nodig, extra geld voor worden vrijgemaakt.
Ook de bewonersondernemingen (voorheen de buurthuizen) vervullen een belangrijke rol bij
preventieve veiligheid. Jongeren kunnen daar terecht om elkaar te ontmoeten. Zo is er minder
reden om uit verveling de straat op te gaan. En medewerkers in de buurthuizen krijgen zo een
goed beeld wat er zich in de buurt afspeelt.
Woonvoorzieningen voor personen met verward gedrag
De toename van de overlast door personen met verward gedrag is structureel. Een belangrijke
factor is het gebrek aan goede voorzieningen voor dagbesteding en vooral van huisvesting op
maat. Dit is een probleem van de hele regio maar volgens D66 heeft Alkmaar als
centrumgemeente daar een voortrekkersrol in. Het zoeken naar locaties voor nieuwe sociale
pensions en andere begeleide woonvoorzieningen op maat wil D66 met spoed oppakken.
Daardoor zal niet alleen de kans op overlast voor inwoners maar ook het beroep op de toch al
zwaar belaste psychiatrische en verslavingszorg in onze regio verminderen.
Veilig over straat
Iedereen moet veilig over straat kunnen. Zonder intimidatie, seksuele bejegeningen of andere
bedreigingen. D66 is tevreden dat er nu een online meldpunt straatintimidatie is opgezet. Met
een goede registratie krijgen we inzicht in het aantal meldingen en waar de openbare ruimte
anders moet worden ingericht of dat er meer controle plaats moet vinden. D66 erkent de
meerwaarde van camera’s voor de veiligheid in de openbare ruimte. We blijven kritisch op
ineffectieve inzet van middelen en onnodige inperkingen van de persoonlijke levenssfeer.
Veilig over straat vraagt ook om verkeersveiligheid. D66 wil daarvoor de komende periode
onderzoeken waar en hoe uitbreiding mogelijk is van meer 30 km wegen, zeker in de stad.
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Investeren in controle en handhaving
Veiligheid bieden heeft ook controle en handhaving nodig. D66 wil investeren in onze veiligheid
en dus in onze Boa’s. Boa’s hebben een belangrijke functie voor de veiligheid en staan vaak het
dichtst bij de inwoners. Het is van belang dat de gemeente zorgt voor voldoende Boa’s, een
goede uitrusting en dat ze wanneer nodig altijd en snel ondersteuning kunnen krijgen van de
politie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor training en scholing, op het gebied van
weerbaarheid en conflicthantering.
Voor meer controle en handhaving op straat is het nodig dat de wijkagenten in Alkmaar meer
tijd krijgen om hun belangrijke politietaken uit te voeren; nu worden zij door personeelsgebrek
geregeld ingezet voor andere acute situaties. Als uitbreiding van het aantal gemeentelijke
handhavers daar voor noodzakelijk is wil D66 daar op investeren.
Veiligheid online
D66 wil meer aandacht en middelen voor veilige digitalisering en de digitale privacy.
Cybercriminaliteit vraagt om steeds meer aandacht. Daarvoor is menskracht nodig binnen de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Maar ook binnen onze gemeente dient er voldoende
kennis aanwezig te zijn met betrekking tot digitalisering op het gebied van veiligheid en privacy.
Voorlichting over de gevaren van digitalisering en over het veilig gebruiken van digitale
middelen wil D66 intensiveren. Zeker gericht op groepen inwoners die minder bekwaam zijn
met de digitale wereld. D66 ziet kansen om studenten informatica te koppelen aan kwetsbare
personen om deze weerbaarder te maken.
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Financiën
Middel voor een maatschappelijk doel
Het college van B&W heeft de afgelopen raadsperiode gezorgd voor een goede financiële
positie van Alkmaar. D66 wil 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 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:
een sluitende begroting en structurele uitgaven worden structureel gedekt.
Om onze plannen te realiseren zijn mogelijk accentverschuivingen binnen bepaalde
portefeuilles en beleidsterreinen nodig. Enkele opgaven, zoals woningbouw,
energietransitie en een duurzame leefomgeving, zijn urgent en vragen om extra
middelen. D66 kijkt niet weg wanneer, als het nodig is, de lasten voor sommige inwoners
iets hoger worden.
Onze aanpak
Duurzaam loont
Een uitgangspunt voor D66 is dat een duurzame inzet voor burgers en bedrijven moet lonen.
D66 wil groen gedrag stimuleren, waar mogelijk met subsidies en korting op leges . Wij verlenen
een korting van leges indien een pand voldoet aan bovenwettelijke eisen ten aanzien van
duurzaamheid. Dat kan dan betaald worden door leges voor niet-duurzame investeringen te
verhogen.
Sturen op groene baten
Bomen zijn onmisbaar en geven waarde aan onze omgeving. Ze vervullen veel waardevolle
functies zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de (bio)diversiteit en ze
zijn belangrijk voor de waterhuishouding in steden en dorpen. Daarnaast zijn bomen essentieel
voor een gezond leefklimaat en verfraaien ze ook het straatbeeld.
D66 wil dat de gemeente de (economische )waarde van bomen in euro’s uitdrukt en inzichtelijk
maakt. Het is niet altijd eenvoudig om de groene waarde van de leefomgeving te meten. Daarom
is het belangrijk dat de gemeente hier een systeem voor opzet. I-Tree is hiervoor mogelijk een
geschikte toepassing. Zo kunnen we in onze gemeente een betere afweging maken in de
discussie over de kosten en baten van een groen ingerichte leefomgeving.
Als we iets willen, kost het ook wat
Willen we als gemeenschap iets willen doen om onze doelstellingen te bereiken, is er geld voor
nodig. Soms kunnen extra uitgaven voor bepaalde beleidsterreinen verkregen worden door te
bezuinigen of beheersmaatregelen op andere beleidsvelden aan te passen. D66 is niet per
definitie tegen een beperkte verhoging van gemeentelijke belasting, zoals de OZB-inwoners. We
zien dat wel als laatste middel, D66 wil niet iedereen onnodig op hoge kosten jagen. Maar ook bij
een lichte verhoging blijven de lasten voor de inwoners van Alkmaar in vergelijking met andere
grote gemeenten laag.
Verhoging tarieven straatparkeren in de stad.
Betalen voor parkeren is sturen op parkeergedrag: liever geen auto’s op straat in de stad.
Daarom wil D66 de tarieven voor straatparkeren in de stad verhogen. We willen een schappelijk
tarief voor bezoekers in parkeergarages ook om te voorkomen dat ze op straat parkeren. De
extra opbrengsten gebruiken we onder meer voor vergroening en de klimaatmaatregelen.
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Bestuur en burgerrelatie
Zien we door het systeem de mens en doen we wat helpt
De menselijke maat dient leidend te zijn binnen onze bestuurscultuur. Een belangrijke
vraag die wij volgens D66, bij de gemeente als uitvoerder en als bestuurder, steeds vaker
zullen moeten stellen is: zien we, door het systeem heen de mens en doen we wat helpt?
Het college van B&W en de raad zullen het vertrouwen kunnen vergroten door uit te
leggen wat ze doen en waarom ze het doen. Daarom zet D66 in op transparantie.
Inwoners moeten weten hoe en op basis waarvan besluiten genomen worden die hen
aangaan.
Inwoners moeten meer betrokken worden bij lokale besluitvorming. Daarvoor is
versterking van de participatie nodig. D66 biedt de ruimte om met vormen van
participatie te experimenteren. Om te beginnen binnen het beleidsterrein van de
ruimtelijke ordening. De inrichting van de leefomgeving heeft immers veel invloed op het
welzijn van onze inwoners.
Wij denken niet alleen aan vormen van digitale burgerparticipatie. Persoonlijk contact
met de burger is voor D66 juist ook van belang.
Onze aanpak
Participatie kan en moet beter
Bij goede participatie gaat het om meer dan alleen informeren. Inwoners moeten actief kunnen
meepraten over plannen of andere oplossingen. Deze inbreng moet ook daadwerkelijk kunnen
leiden tot aanpassingen van de plannen. Daarvoor moeten de betrokken inwoners weten wat er
speelt en wat de grenzen van de mogelijkheden zijn.
Te vaak hebben inwoners nog een negatieve ervaring met de participatie. Men heeft het beeld
onvoldoende te worden geïnformeerd en het gevoel dat er toch niets meer te veranderen is.
D66 wil continue aandacht om het participatieproces te verbeteren. Want er is pas echt sprake
van kwaliteit als alle betrokken partijen de participatie als goed ervaren.
Uitdaagrecht
D66 heeft vertrouwen in de kracht van onze inwoners. Daarom wil D66 dat in de komende
periode beleid wordt vastgesteld waarin het Uitdaagrecht (Right to Challenge) wordt
uitgewerkt. Met het Uitdaagrecht krijgen inwoners en maatschappelijke partijen de ruimte om
zelf invulling te geven aan hun leefomgeving: zij nemen de uitvoering van een taak van de
gemeente over, als zij denken deze taak beter, met meer maatschappelijk draagvlak en/of
goedkoper te kunnen uitvoeren.
Begrijpelijke, tijdige en volledige informatie
Invulling van actieve en begrijpelijke informatieplicht naar de gemeenteraad en inwoners is
belangrijk. Alleen met goede informatie die antwoord geeft op de strekking van de vragen die er
leven kun je het vertrouwen bij mensen winnen. Dat vraagt om transparantie. Transparantie kan
niet zonder vertrouwen. D66 erkent dat er een balans moet zijn tussen transparantie,
vertrouwelijkheid en privacy.
D66 wil dat de bestuurlijke beginselen, regels en richtlijnen structureel onder de loep worden
genomen om de transparantie van het bestuur te verbeteren.
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Open overheid
Wij willen dat informatie die de inwoner nodig heeft om effectief te kunnen participeren en die
de gemeenteraad nodig heeft om zijn controlerende taak uit te oefenen volledig en eenvoudig te
vinden is.
In 2012 is op initiatief van D66 in de tweede kamer een voorstel ingediend voor meer
transparantie; de Wet Open Overheid (Woo). Deze wet is bedoeld om overheden transparanter
te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar,
eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet is eind september 2021 ook door de
Eerste Kamer aangenomen.
D66 Alkmaar wil dat er actief geacteerd wordt op de komende verplichtingen vanuit deze wet.
Ook als de wet niet per 1 juni 2022 ingevoerd kan worden, wil D66 direct invulling geven aan de
intentie van de wet. Daarbij wil D66 een ruimhartig beleid met betrekking tot welke informatie
actief en uit eigen beweging, openbaar wordt gemaakt.
Persoonlijk contact en een ombudsman
D66 wil het menselijke contact versterken. Als je iemand wil spreken moet dat mogelijk zijn. D66
wil één punt waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten, digitaal maar ook via
persoonlijk contact. Daarnaast willen D66 een gemeentelijke ombudsman. Een onafhankelijke en
onpartijdige instantie die klachten behandelt over alle gemeentelijke instanties, ook als het gaat
om openbaarheid en het geven van informatie.
De waardigheid van het politieke debat
Het mag op het scherpst van de snede met het gevaar dat het er wel eens overheen gaat. Maar
we moeten waken voor een steeds verdere verharding van het politieke debat door elkaar alleen
maar de maat te nemen. D66 voelt zich daar mede verantwoordelijk voor.
Besturen doe je samen
D66 is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Wat ons betreft is een
coalitieakkoord een richtlijn voor het beleid dat ingezet wordt. Het mag nooit een blok aan het
been worden voor de coalitiepartijen in de gemeente raad, noch voor de oppositie. Dit is nodig
om het dualisme van college en raad te versterken.
Onze inwoners van een 100.000plus-gemeente mogen rekenen op een optimale inzet van hun
wethouders, zeker tijdens crises. Een wethouderschap is dan ook een fulltime functie. D66 vindt
dat het college met vijf wethouders voldoende slagkracht heeft en effectief kan werken. D66
geeft er daarom de voorkeur aan dat het aantal wethouders niet wordt vergroot of verkleind.
Als centrumgemeente heeft Alkmaar een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de Regio
Noord-Holland Noord richting provincie en rijk. Daarbij heeft D66 oog voor de belangen van
onze buren. Wij nemen ze serieus en zoeken naar onze gezamenlijke belangen. Dat maakt een
sterke regio nog sterker.
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