




Voor u ligt het verkiezingsprogramma van  
Progressief Drechterland voor de periode 2018-2022.  
 
Progressief Drechterland is een lokale politieke partij 
met een geheel eigen geluid, in 2013 opgericht en 
sinds 2014 actief in de gemeenteraad van Drechter-
land.  
 
Wij proberen in ons handelen, en dus ook in dit 
programma, onze kernwaarden uit te stralen: betrok-
kenheid, duurzaamheid en innovatie.

Progressief Drechterland voelt zich als lokale partij 
zeer betrokken bij de inwoners van Drechterland. 
Wij willen dat iedereen zo prettig mogelijk in  
Drechterland kan leven door Drechterland ‘groen’ en 
‘open’ te houden, maar tegelijkertijd ook onze econo-
mische kracht te versterken.  

 

We denken dat Drechterland snel zal moeten ver-
duurzamen, maar we zien (en onder andere daar-
door) ook allerlei kansen om de economische kracht 
van onze gemeente te versterken.  
 
Daarvoor hebben we allerlei innovatieve ideeën.
Samen met u willen we de komende jaren verder 
werken aan een betrokken, duurzaam en innovatief 
Drechterland waar het nog prettiger wonen en leven 
is!  
 
Het kan en moet nog zoveel beter in Drechterland!!



Goed wonen

Drechterland: een gemeente van 81 vierkante kilo-
meter met 19.000 inwoners, die zich kenmerkt door 
een verscheidenheid aan woonmilieus, van de stolp-
boerderijen van Schellinkhout tot de nieuwbouwwij-
ken van Hoogkarspel.  
 
Ongeveer zestig procent van onze inwoners woont 
in Hoogkarspel of Venhuizen, terwijl zo’n veertig 
procent in één van de zes kleinere kernen woont: in 
Westwoud, Oosterblokker, Hem, Wijdenes, Schel-
linkhout of Oosterleek.

Progressief Drechterland wil: 
• meer woningen voor starters en senioren
• het aandeel nieuw te bouwen (sociale)  
 huurwoningen verhogen
• per kern bekijken wat de behoefte aan en   
 kansen voor woningbouw zijn
• de mogelijkheden van modulair bouwen en   
 ‘tiny houses’ serieus onderzoeken
• het eenvoudiger maken om mantelzorg- en   
 kangoeroewoningen te realiseren

Een wooncarrière binnen onze gemeente
De inwoners van Drechterland moeten wanneer ze 
dat willen hun hele leven in onze gemeente kunnen 
blijven wonen. Dat stelt eisen aan het aanbod van 
soorten woningen.  
 
De gemeente dient dat aanbod te bewaken en in de 
goede richting te sturen. Samen met de bewoners in 
de verschillende kernen moet  
gekeken worden op welke wijze nieuwbouw kan 
helpen om de vitaliteit van die kernen te versterken. 
In ieder geval moet in Drechterland als geheel wat 
ons betreft het aantal seniorenwoningen en starters-
woningen omhoog. 

Op dit moment gaat het bij 20% van de 8000 wonin-
gen in Drechterland om sociale huurwoningen. Gelet 
op de belangen van starters, senioren en in het alge-
meen mensen met een smallere beurs en vanwege de 
behoefte die er aan dergelijke woningen is, vinden 
wij dat het percentage best wat mag groeien. Daarom 
zou wat ons betreft, naast de eveneens noodzakelijke 
koopwoningen, 25% van de nieuw te bouwen wonin-
gen een sociale huurwoning moeten zijn.



zien dat ze, als ze wat ouder worden, mogelijk toch 
willen verhuizen naar een plek waar de voorzienin-
gen, zoals winkels en gezondheidszorg, meer binnen 
handbereik zijn. 

Meer variëteit in het woningaanbod
Als wij tegemoet willen komen aan de wensen van 
onze inwoners, moeten we ervoor zorgen dat er de 
komende jaren gewerkt wordt aan een groter aanbod 
van woningen voor senioren in met name Hoog-
karspel en Venhuizen. Daarbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om zogenaamde ‘levensloopbestendige wonin-
gen’, om ‘nultredenwoningen’ of om woningen waar 
zorg op afroep beschikbaar is. Bij het realiseren van 
dat soort woningen moeten we ons echter niet alleen 
richten op de nieuwbouw. Aandacht hiervoor bij de 
renovatie van bestaande woningen, al dan niet in 
corporatiebezit, is zeker zo belangrijk. 

Al met al zou het goed zijn wanneer de variëteit in 
het woningaanbod in Drechterland vergroot wordt. 
Om snel (en goedkoop) in te kunnen spelen op de 
behoefte aan woningen, is het verstandig ook de 

Nieuwe woningen 
De provincie Noord-Holland gaat ervan uit dat er tot 
2040 in Noord-Holland zo’n 212.000 extra woningen 
gebouwd moeten worden. Mogelijk zou dit kunnen 
leiden tot een verplichting om een gedeelte van die 
bouwopgave, tot wel zo’n 800 woningen, in Drechter-
land te realiseren. 

Op dit moment kent Drechterland, zoals gezegd, 
ongeveer 8000 woningen. Een dergelijk grote uitbrei-
ding is lastig te realiseren, maar als er van een ver-
plichting sprake zou zijn biedt dit tegelijkertijd ook 
een kans om de leefbaarheid van onze kleine kernen 
te vergroten en het mensen mogelijk te maken om 
binnen Drechterland een wooncarrière te volgen.

Dat zou dan echter wel betekenen dat er dan ook één 
of meer grootschaligere bouwprojecten gerealiseerd 
moeten worden. Daarbij is van essentieel belang 
dat daarbij goed gekeken wordt naar de bijbehoren-
de verkeersinfrastructuur en de aansluiting op het 
openbaar vervoer. In het verleden is dat, in ieder 
geval bij projecten in Hoogkarspel, onvoldoende 
gebeurd, waardoor er in die kern regelmatig een 
verkeersinfarct dreigt. Bij een dergelijk bouwproject 
zou er bovendien voor moeten worden gezorgd dat 
ook de andere noodzakelijke voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld scholen en groen vanaf het begin op 
orde zijn.

Per kern bekijken wat de behoefte aan en de kan-
sen voor woningbouw zijn
Al onze kernen worden de komende jaren gecon-
fronteerd met de gevolgen van demografische ont-
wikkelingen: er komen meer ouderen en minder 
jongeren. Veel inwoners van de kleine kernen voor-



Aandacht voor starters en jonge gezinnen in de 
kleinere kernen
Drechterland moet er als gemeente voor zorgen dat 
de kleinere kernen vitale gemeenschappen blijven. 
Dat kan alleen wanneer er een goede mix van jonge-
re en oudere inwoners is. We moeten ervoor zorgen 
dat die kernen ook aantrekkelijk blijven als vesti-
gingsplaats voor jonge gezinnen en starters op de 
woningmarkt.  
 

Bij eventuele nieuwbouw in de kleinere kernen dient 
daarom de nadruk te liggen op het realiseren van 
koopwoningen in de lagere prijsklassen en sociale 
woningbouw. Daarnaast moeten we zorgen voor 
goede en bereikbare scholen.

mogelijkheid van modulair bouwen serieus te onder-
zoeken. Bij modulair bouwen worden de onderdelen 
van het gebouw in een fabriek geassembleerd, over 
de weg naar de bouwplaats vervoerd en daar (in een 
paar dagen tijd) in elkaar gezet.  
 
In Drechterland kan modulair bouwen een betaalba-
re oplossing bieden voor seniorenhuisvesting, voor 
starters en voor arbeidsmigranten. Met name voor 
starters zouden we ook willen experimenteren met 
zogenaamde ‘tiny houses’, kleine, maar comfortabele 
en uiterst duurzame woningen voor vooral alleen-
staanden. 

Verder moet het makkelijker gemaakt worden om 
zogenaamde ‘kangoeroewoningen’, of andere wo-
ningtypen waarin mantelzorg gerealiseerd kan 
worden, te bouwen. Op die manier kunnen we ook 
aan onze inwoners in die levensfase een wooncarriè-
re bieden. Eventuele belemmeringen die voortkomen 
uit bijvoorbeeld bestemmingsplannen moeten zoveel 
mogelijk worden weggenomen. 



Een prettige  
groene woonomgeving

Mensen voelen zich prettiger in hun buurt of in hun 
dorp, wanneer ze zich bij hun woonomgeving be-
trokken voelen.  
 
Progressief Drechterland wil dat onze bewoners wor-
den betrokken bij de (her)inrichting van hun buurt.  
 
Plannen voor de herinrichting van de openbare 
ruimte moeten altijd eerst met buurt- of dorpsbe-
woners besproken worden waarbij er ook voldoende 
ruimte moet zijn voor initiatieven vanuit de bewo-
ners zelf.

Progressief Drechterland wil: 
• een natuurspeeltuin in Venhuizen
• meer bomen en struiken en een moderner   
 bermbeheer
• een subsidieregeling voor groene aankleding   
 van bestaande bedrijfsgebouwen
• vergroting van biodiversiteit in én een  
 onderhoudsvriendelijkere inrichting van de   
 openbare ruimte
• dat de gemeente in iedere kern jaarlijks  
 minimaal één bijeenkomst organiseert om   
 te horen wat er leeft
• een activiteitenkalender op de gemeentelijke   
 website (activiteiten, links naar verenigingen,  
 overzicht van wandel- en fietsroutes,    
 monumentenroute etc.)
• een diervriendelijke gemeente zijn
• meer aandacht voor brand- en 
 inbraakpreventie

Vitale dorpen
Drechterland is niet alleen één gemeente maar voor-
al ook een verzameling van afzonderlijke dorpen 
en wijken. Deze verschillen van elkaar wat betreft 
problemen, kansen en uitdagingen. In ieder geval is 
duidelijk dat de bewoners in de verschillende wijken 
en dorpen het beste weten wat daar speelt, en wat er 
eventueel beter zou kunnen.



informeerd. Niet alleen over gemeentelijke plannen, 
maar ook over activiteiten van verenigingen en over 
evenementen. Het is een gemiste kans dat er nergens 
een overzicht is van wat er allemaal te doen is binnen 
de gemeente Drechterland. Progressief Drechterland 
wil dat er op de gemeentelijke website een gedeelte 
komt met daarop een activiteitenkalender, inclusief 
links naar verenigingen en een overzicht van bijvoor-
beeld wandel- en fietsroutes door de gemeente.  Dit 
kan de deelname aan activiteiten stimuleren en voor-
komen dat verenigingen in elkaars vaarwater zitten, 
doordat diverse activiteiten op dezelfde dag worden 
georganiseerd.

Buitenspelen
Het buitenspelen voor kinderen dient te worden 
gestimuleerd. Alle kinderen moeten in een veilige en 
uitdagende omgeving buiten kunnen spelen. Dat is 
goed voor lichaam en geest.

Dat buitenspelen dient de gemeente extra aantrekke-
lijk te maken, met name voor 8 tot 12-jarigen, waar-
voor op dit moment niet veel speelplekken bestaan. 
Recent is in Hoogkarspel een natuurspeeltuin aan-
gelegd.  Wij willen ook in Venhuizen een (natuur)
speeltuin aanleggen. Progressief Drechterland wil 
dat samen met de inwoners van Venhuizen een plek 
uitgekozen wordt en dat er samen met kinderen een 
ontwerp wordt gemaakt.

Een groene omgeving
Het beheer en de inrichting van het gemeentelijk 
groen dient te worden afgestemd op natuurontwik-
keling en op de bescherming van dieren en plan-
ten in hun leefgebieden. Door aanpassing van het 
groen willen wij de biodiversiteit vergroten. Dit kan 

De afgelopen decennia hebben onze kleinere kernen 
langzamerhand veel van hun voorzieningen verlo-
ren. Zo zijn de winkels er bijvoorbeeld zo goed als 
verdwenen, maar ondanks het ontbreken van allerlei 
voorzieningen woont men er graag. Onze kernen 
zijn, mede dankzij vele actieve vrijwilligers, vitale 
dorpsgemeenschappen. Het is de taak en uitdaging 
van zowel gemeente als inwoners om ervoor te 
zorgen dat deze kernen ook in de komende decennia 
prettige en vitale leefomgevingen blijven. 

De afgelopen periode is de gemeente in gesprek 
gegaan met inwoners in het kader van het project 
‘Vitale dorpen’. Dit mag geen eenmalige actie blijven, 
maar moet worden voortgezet.  Progressief Drech-
terland wil dat de gemeente minimaal een keer per 
jaar een bijeenkomst organiseert in iedere woonkern 
om te horen wat er leeft. Bovendien moet er vol-
doende budget zijn om de plannen die inwoners zelf 
naar voren brengen, daadwerkelijk te realiseren. 

Inwoners moeten vanuit de gemeente in heldere, niet 
al te ingewikkelde taal, over activiteiten worden ge-



De aanleg van een dorpsbos bij Hoogkarspel kan dan 
ook op onze warme steun rekenen. 
De afgelopen decennia is het agrarische landschap 
van Drechterland grootschaliger en eenvormiger ge-
worden. Terwijl het grondgebruik is geïntensiveerd is 
de soortenrijkdom afgenomen. Agrariërs zouden een 
rol kunnen spelen bij het vergroten van de biodiver-
siteit. Progressief Drechterland wil samen met hen 
met een verse nieuwe blik naar onze landbouw gaan 
kijken. Hoe verenigen we in Drechterland natuur 
met agrarisch ondernemerschap?  En hoe zorgen we 
er tegelijkertijd voor dat agrarische ondernemers een 
goede boterham kunnen verdienen? We willen dat 
het landschap kleuriger en (bio)diverser wordt. 

Als we een dergelijke ontwikkeling verwachten van 
onze agrariërs zal de gemeente zelf ook het goede 
voorbeeld moeten geven. Het bermbeheer in Drech-
terland moet worden gemoderniseerd. Met een aan-
gepast maai- en zaaiprotocol kan de soortenrijkdom 
(en daarmee ook de veelkleurigheid) van de bermen 
enorm verbeterd worden. 

Voorbereiden op klimaatverandering
Het is inmiddels duidelijk dat het klimaat verandert, 
en ook in Drechterland zullen we ons daarop moeten 
voorbereiden. Overlast als gevolg van heftigere re-
genbuien moet voorkomen worden.  Dat kunnen we 
onder andere doen door onze inwoners te stimuleren 
om hun tuinen minder te verstenen zodat regenwa-
ter het riool minder (snel) belast. Ook hierin moet 
de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door 
bijvoorbeeld op het nu wel erg stenige Raadhuisplein 
in Hoogkarspel en in het versteende centrum van 
Venhuizen bomen aan te planten. 

goed samengaan met een onderhoudsvriendelijkere 
inrichting. Het kan dus verstandig zijn om te onder-
zoeken of er op sommige plekken grasvelden vervan-
gen zouden moeten worden door natuurvriendelij-
kere bosschages, die ook nog eens goedkoper zijn om 
te onderhouden.

Wij willen specifiek aandacht vragen voor het beter 
inpassen van grote nieuwe bedrijfshallen en stallen 
in ons landschap. Dergelijke hallen zien er een stuk 
vriendelijker uit wanneer ze omgeven worden door 
groen. We willen onderzoeken in hoeverre we voor 
een dergelijke groene aankleding van bestaande 
bouwwerken een subsidieregeling kunnen ontwik-
kelen, terwijl we voor nieuwe bouwaanvragen een 
groene aankleding onderdeel van de vergunning 
zouden willen maken.

Wat ons betreft kan er in Drechterland vaker groen 
in de vorm van bomen en struiken ingezet worden 
om al te duidelijke uitingen van de moderne tijd, 
zoals snelwegen en grote hallen, aan het zicht te 
onttrekken. Het landschap wordt er gevarieerder 
door en daarmee aantrekkelijker voor mens en dier. 



het broedseizoen (1 maart - 1 juli). Verder verleent 
de gemeente geen vergunning voor vermaak met 
dieren, zoals voor circussen met (wilde) dieren. 
 
Schoon, heel en veilig 
Om je prettig te voelen moet de openbare ruimte 
schoon en heel zijn. Eventuele verloedering moet 
worden tegengegaan door vernieling en bekladding 
snel aan te pakken.

Drechterland is relatief een veilige gemeente. Het 
aantal misdrijven ligt hier op de helft van het lan-
delijke niveau. Toch mag de aandacht voor inbraak-
preventie versterkt worden. We zien daarin ook een 
sterke rol voor de gemeente.  
 
Dat geldt overigens ook, en zelfs in nog sterkere 
mate, voor brandpreventie. De aanrijtijden voor 
de brandweer in grote delen van Drechterland zijn 
dermate lang, dat de noodzaak voor brandpreventie 
essentieel is.

Dierenwelzijn
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescher-
ming van dieren binnen zijn grenzen. Daarom zal 
de gemeente een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid 
moeten formuleren. In dat beleid wordt de biologi-
sche en diervriendelijke veehouderij gestimuleerd. 
Progressief Drechterland vindt het belangrijk dat 
er goed toezicht wordt gehouden op de leefomstan-
digheden van dieren in de intensieve veehouderij.  

De verplichting om zwervende dieren op te vangen 
en twee weken te verzorgen, dient de gemeente na 
te komen. Daarover moet de gemeente afspraken 
maken met organisaties zoals de dierenambulance, 
het dierenasiel en andere dierenopvangcentra en 
hen voldoende financiële ondersteuning bieden. 
Hetzelfde geldt voor de opvang van gewonde en 
zieke dieren. 

Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afge-
stemd op natuurontwikkeling en op de bescherming 
van de individuele dieren en hun leefgebieden.

Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, 
zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van 
sloten, vinden dus niet plaats in het voorjaar en in 



Dat is goed voor het milieu en tegelijkertijd bespaart 
de gemeente op energiekosten. 
Met name in het buitengebied moet gekeken worden 
naar de mogelijkheid voor de inzet van ‘natuurvrien-
delijke’ LED-verlichting. Daarbij gaat het om ver-
lichting in een kleur (bijvoorbeeld amber of groen) 
die dieren als vleermuizen en vogels zo min mogelijk 
verstoort.

Mensen moeten zich veilig kunnen voelen op straat, 
ook ‘s avonds. Een goede verlichting is daarvoor op 
veel plekken van groot belang, maar in sommige ge-
vallen kan de intensiteit van de straatverlichting wor-
den verminderd. In ieder geval dient meer gebruik 
gemaakt te worden van energiezuinige LED-verlich-
ting. Volgens Progressief Drechterland moeten we zo 
snel mogelijk overal op LED-verlichting overgaan. 



Progressief Drechterland wil:
• positieve gezondheid!: mensen aanspreken   
 op hun kracht in plaats van zwakte
• een dementievriendelijke gemeente
• een omgeving die mensen uitnodigt om te   
 bewegen en mee te doen
• preventie op het terrein van alcohol, drugs en  
 overgewicht
• een gemeente die actief in gesprek gaat met   
 senioren
• ondersteuning bieden aan het verenigings-
 leven en sportvoorzieningen 
• geld dat voor armere kinderen bestemd is   
 ook daadwerkelijk voor hen gebruiken
• gebruikmaken van de ideeën van de  
 campagne Schuldvrij!
• bij het bieden van Jeugdhulp altijd het belang  
 van het kind voorop stellen

Een gezond  
en waardevol leven

Een gezond en waardevol leven bestaat uit meer dan 
alleen goed wonen en een prettige woonomgeving. 
Het is eveneens van belang dat er in Drechterland 
een voldoende breed en gevarieerd aanbod van voor-
zieningen, activiteiten en recreatiemogelijkheden 
beschikbaar is, en vooral ook dat we als samenleving 
op een betrokken manier omgaan met onze bewo-
ners met wie het (al dan niet tijdelijk) wat minder 
gaat.



Positieve gezondheid
Het is tijd om anders te kijken naar gezondheid. Het 
zou beter zijn gezondheid niet langer te zien als doel 
op zich, maar als het vermogen van mensen om hun 
leven zo goed mogelijk vorm te geven, in relatie tot 
de uitdagingen die het leven hen stelt. 
Deze andere manier van kijken is aantrekkelijk om-
dat het de mens centraal stelt, en niet de ziekte. Het 
spreekt mensen aan op hun kracht in plaats van op 
hun zwakte, het benadrukt hun potentieel, dat wat ze 
kunnen en niet wat ze niet kunnen. 

Mensen moeten zoveel mogelijk zelf de regie over 
hun leven kunnen blijven voeren. De gemeente zal 
het aanbod aan voorzieningen en activiteiten moeten 
laten aansluiten bij hun behoefte. Ook door bijvoor-
beeld te zorgen voor een omgeving waarin groen en 
voldoende ruimte uitnodigen tot bewegen en een 
sociale omgeving die mensen uitdaagt om mee te 
doen, kan de gemeente Drechterland bijdragen aan 
de gezondheid van haar inwoners. Daarnaast zal de 
gemeente vanzelfsprekend oog moeten blijven hou-
den voor preventie op het gebied van bijvoorbeeld 
roken, overgewicht, drugs en alcohol. 

Jeugdhulp
Het is van belang dat kinderen, ouders en andere 
opvoeders in Drechterland met vragen over het op-
groeien en opvoeden van kinderen op een laagdrem-
pelige wijze bij jeugdconsulenten terecht kunnen. 
Als advies niet afdoende is en er verdere hulp en 
ondersteuning moet worden geboden, is het belang-
rijk dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief goed 
en divers hulpaanbod. Het uitgangspunt dient te zijn 
dat kinderen die dit nodig hebben, daadwerkelijk 
worden geholpen. Dit houdt in dat kinderen niet op 

wachtlijsten moeten worden gezet en dat niet op de 
kosten van jeugdhulp moet worden beknibbeld. Het 
belang van het kind staat voorop!

Ouder worden in Drechterland
In Drechterland is de afgelopen jaren het ouderen-
beleid van de grond gekomen. Dit is een goede zaak. 
Met de toenemende vergrijzing dienen we immers 
voor ouderen op de terreinen van wonen, zorg en de 
bereikbaarheid van voorzieningen extra aandacht te 
hebben. 

Ouderen kunnen overigens zelf nog heel veel. Pro-
gressief Drechterland wil stimuleren dat ouderen 
hun eigen mogelijkheden optimaal benutten, maar 
als desondanks hulp nodig is dient die ook geboden 
te worden waarbij dan altijd samen met de hulpvra-
ger gezocht moet worden naar de meest passende 
en meest efficiënte oplossing. Progressief Drechter-
land vindt dat er over deze en andere zaken door 
de gemeente actief met senioren in gesprek moet 
worden gegaan, bijvoorbeeld in bijeenkomsten in de 
dorpshuizen.
Bestaande projecten en organisaties c.q. activiteiten 
voor ouderen dienen van de gemeente voldoende 
(financiële) ondersteuning te krijgen. Nieuwe projec-
ten en initiatieven voor ouderen dient de gemeente 
te stimuleren.

Drechterland als dementievriendelijke gemeente
Op initiatief van Progressief Drechterland heeft de 
gemeenteraad in 2017 besloten dat Drechterland een 
dementievriendelijke gemeente wordt 

Drechterland vergrijst, zelfs nog iets sneller dan het 
Nederlandse gemiddelde. 1 op de 5 mensen krijgt op 



enig moment een vorm van dementie. Naar ver-
wachting leiden in 2040 zo’n 700 Drechterlanders 
aan enige vorm van dementie. En omdat er rondom 
iemand met dementie gemiddeld drie mantelzorgers 
actief zijn, is dan meer dan 10% van onze inwoners 
van heel nabij betrokken bij de gevolgen van demen-
tie. 

In de praktijk zal iedereen steeds vaker te maken 
krijgen met dementie. Het kan gaan om een buur-
man, een klant, een sportvriend of de dame die voor 
ons staat in de rij bij de supermarkt. Dat vraagt om 
een positieve benadering van mensen met dementie 
door iedereen in onze samenleving.

Progressief Drechterland denkt daarom dat het goed 
is dat de gemeente Drechterland zich daarop voorbe-
reidt. Dit kunnen we doen door een dementievrien-
delijke gemeente te worden. 

Om dat te bereiken moeten we: 
• goede ondersteuning en begeleiding  
 beschikbaar en toegankelijk hebben op het   
 moment dat dit nodig is.  
• er voor zorgen dat mantelzorgers niet  
 overbelast raken
• voorlichting geven over dementie aan onder-  
 nemers, buurtverenigingen, sportclubs,  
 ambtenaren etcetera, en dan  
 vooral over hoe je dementerende mensen in   
 de praktijk van alledag kunt helpen.
• nadenken over een zodanige inrichting  
 van de openbare buiten- en binnenruimte dat  
 mensen met dementie daar zo lang  
 mogelijk gebruik van kunnen blijven  
 maken. Zo kan een afwijkende kleur  
 streep op de stoep mensen helpen om de ‘lijn’  
 te houden en ook foto’s en pictogrammen   
 kunnen mensen helpen om de weg te vinden.

Een bloeiend verenigingsleven
Een vitaal verenigingsleven dichtbij huis is van groot 
belang voor het meedoen in de samenleving, voor 
het realiseren van sociale samenhang en voor het op 
peil houden van de gezondheid. Daarnaast vervullen 
voorzieningen als bibliotheken en dorpshuizen een 
belangrijke rol als ontmoetingsplekken. Met een de-
gelijk subsidiebeleid kunnen al deze functies worden 
ondersteund.

Er is echter ook een rol voor de gemeente weggelegd 
om verenigingen en instellingen actief te onder-
steunen bij het vinden van vrijwilligers en bij het 
aangaan van samenwerkingsverbanden met andere 
verenigingen en instellingen. 



Sportverenigingen

Sport verbroedert en in beweging blijven is belang-
rijk. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, 
maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke 
sociale vaardigheden. Bij de sportclub ontmoet men 
elkaar sportverenigingen staan immers voor iedereen 
open.  
 
Sportverenigingen bevorderen de integratie en 
vormen een bindende factor in de samenleving. 
Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude 
mensen fitter en gezonder. We willen daarom de be-
staande sportvoorzieningen in Drechterland blijven 
ondersteunen. 

We willen echter ook een stap verder gaan. Wij zien 
dat het individueel sporten toeneemt maar ook het 
collectief sporten dat niet aan een vereniging gebon-
den is, zoals bijvoorbeeld het zogenaamde bootcam-
pen. In onze gemeente bevindt zich een groot aantal 
accommodaties en sportparken.  
 
Waarom combineren wij dit niet? Waarom plaatst 
de gemeente in overleg met een sportvereniging niet 
outdoor fitness attributen die zowel door de indi-

viduele sporter, de bootcamper als de leden van de 
vereniging gebruikt kunnen worden. Wat ons betreft 
zou dat een goede stap in de richting zijn een blij-
vend actief Drechterland.

Hulp voor hen die dat nodig hebben
Mensen die hulp nodig hebben moeten deze steeds 
vaker zien te vinden in hun eigen netwerk: bij fa-
milie, vrienden, of buren. Mensen raken daarmee 
steeds meer op hun eigen kracht aangewezen, en de 
overheid verdwijnt steeds meer uit beeld.

Progressief Drechterland wil voorkomen dat we te 
ver doorschieten in deze ontwikkeling, die onder 
andere een gevolg is van de stijgende kosten van 
de hulpverlening. Wanneer het eigen netwerk van 
mensen tekortschiet of er deskundige hulp nodig 
is, moeten mensen kunnen blijven rekenen op de 
ondersteuning van de gemeente. 

Armoede: ook in Drechterland hebben we soms te 
maken met verborgen armoede. Het helpt wanneer 
de gemeente daar vroeg genoeg van op de hoogte is: 
erger kan dan vaak voorkomen worden. Het gebruik 
van gemeentelijke incassoregelingen kan mogelijk 
gebruikt worden als vroegsignalering voor (verbor-
gen) armoede.
 
Mensen met een laag inkomen willen wij tegemoet-
komen met bijvoorbeeld computers en zwemles-
sen voor kinderen. Wij willen dat de zogenaamde 
Klijnsma-gelden, welke de gemeente speciaal heeft 
gekregen om iets voor arme kinderen te doen, hier-
voor ook specifiek worden ingezet en niet, zoals nu, 
op de grote hoop dreigen te verdwijnen.  
Daarvoor kan bijvoorbeeld samengewerkt worden 
met de Stichting Leergeld.



Via de bijzondere bijstand willen wij mensen die dat 
echt nodig hebben financieel maatwerk en onder-
steuning bieden. Belangrijk is dat het armoedebeleid 
in combinatie met schuldhulpverlening en indien 
van toepassing, met het WMO-beleid wordt uitge-
voerd.

Schuldenproblematiek: in veel gevallen waarin spra-
ke is van armoede is er ook sprake van schulden. In 
de regel gaat het dan om een complex van factoren 
waarbij mensen door de schulden ook psychisch in 
de problemen raken, waardoor de problemen weer 
verergeren en men in een neerwaartse spiraal te-
rechtkomt. Een integrale aanpak is belangrijk.

Progressief Drechterland wil dat er daarnaast ook 
goed gekeken moet worden naar de campagne 
Schuldvrij! Deze campagne komt voort uit onder-
zoek naar de zogenaamde schulden- of zelfs boe-
te-industrie. In veel gevallen leidt deze industrie 
alleen maar tot een enorme opdrijving van de schul-
den en dus problemen. Het gaat hier niet om het uit 
de problemen helpen van mensen, maar de doel-
stelling lijkt vooral om er zelf zoveel mogelijk aan te 
verdienen. 

Arbeidsmarkt: ondanks de op dit moment aantrek-
kende economie vallen nog steeds heel veel mensen 
buiten de boot. Ouderen en mensen met een lage of 
‘verkeerde’ kwalificatie vinden vaak nog steeds geen 
werk en veel ZZP’ers hebben te weinig werk. Progres-
sief Drechterland maakt zich hierover zorgen en staat 
daarom open voor experimenten met deze groepen 
om hun arbeidsparticipatie te vergroten.

Internationale solidariteit
Hoewel de grenzen van Drechterland duidelijk vast-
liggen, maken we onderdeel uit van Westfriesland, 
Nederland en Europa. Maar ook zijn we wereldbur-
gers.  De diverse activiteiten van Drechterland Mon-
diaal om de belangstelling voor en betrokkenheid bij 
ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, dienen 
blijvend door de gemeente te worden ondersteund. 
De afgelopen jaren heeft de Fairtrade-werkgroep zich 
ingespannen om Drechterland als Fairtrade-gemeen-
te op de kaart te zetten. Om dit te kunnen continue-
ren zijn blijvende inspanningen nodig van Drechter-
land Mondiaal. Progressief Drechterland wenst dat 
de gemeente deze inspanningen blijft faciliteren met 
een subsidie en ambtelijke ondersteuning.
  



Een duurzaam Drechterland

Met energie, duurzaamheid en milieu wil Progres-
sief Drechterland stevig aan de slag. Ook hier kan 
en moet het nog zo veel beter in Drechterland. Als 
gemeente zitten we niet aan alle knoppen en zijn we 
afhankelijk van grotere overheden, zoals de provin-
cie, het Rijk en Europa. Wij moeten het in belangrij-
ke mate hebben van onze burgers en bedrijven die 
duurzame stappen zetten. Maar die kunnen we veel 
meer dan de afgelopen jaren stimuleren en faciliteren 
om die stappen te zetten.

Progressief Drechterland wil:
• een zelfvoorzienend Drechterland op het   
 gebied van elektriciteit in 2025
• een zelfvoorzienend Drechterland op het   
 gebied van onze volledige energiebehoefte  
 in 2040
• alle nieuwbouwwoningen energieneutraal en  
 aardgasloos opleveren
• een wijkgerichte aanpak voor het bevorderen  
 van duurzame maatregelen

Drechterland zelfvoorzienend op het gebied van 
elektriciteit in 2025
Ons streven is om in 2025 volledig te voorzien in 
onze elektriciteitsbehoefte. Daarom moet onze op 
duurzame bronnen gebaseerde elektriciteitsproductie 
omhoog.

Om echt grote stappen te zetten met duurzame 
elektriciteitsopwekking zullen we ons, behalve op 
zonnepanelen op woningen, ook moeten richten op 
grootschalige projecten.  Wij zijn een groot voorstan-
der van zogenaamde zonneweides in Drechterland. 
Daar hebben we in Drechterland ook de ruimte voor. 
En natuurlijk moeten er op zo kort mogelijke termijn 
zonnepanelen komen op de daken van gemeentelijke 
gebouwen.

Drechterland zelfvoorzienend op het gebied van 
onze volledige energiebehoefte in 2040
Ons streven is om in 2040 op duurzame wijze in 
onze totale energiebehoefte te kunnen voorzien. 
Gegeven de grote oppervlakte van Drechterland, en 
ons relatief beperkte aantal inwoners, denken wij dat 
dat mogelijk is. Daarbij gaat het dan niet alleen over 
elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook over warmte en 
mobiliteit. 2040 klinkt misschien ver weg, maar er 
moet nog erg veel gebeuren en er zijn grote investe-
ringen nodig, waarvoor we ook van hogere overhe-
den afhankelijk zijn. Naast zonneweides moet er dan 
bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de aanleg van 
warmtenetten en de inzet van aardwarmte. Verder 
willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor 
de opslag van duurzame energie. Om dit ambitieuze 
doel te bereiken willen wij dat er een realistisch en 
onderbouwd uitvoeringsprogramma komt, waarin 
ook duidelijk wordt gemaakt welke stappen er al in 



de raadsperiode 2018-2022 gezet gaan worden om 
deze doelstelling waar te kunnen maken.

Alle nieuwe woningen zijn energieneutraal, de 
bestaande woningvoorraad wordt duurzaam ge-
renoveerd. De afgelopen jaren is het eenvoudiger en 
goedkoper geworden om energieneutraal te bouwen.  
Dat nieuwbouw energieneutraal dient te zijn is voor 
ons vanzelfsprekend. Wij gaan voor gasloze nieuw-
bouwwijken en uitstekend geïsoleerde woningen 
die hun eigen energie opwekken. Daartoe zetten we 
natuurlijk alle instrumenten in die de gemeente ter 
beschikking staan. De uitdaging zit voor ons veel 
meer in de verduurzaming van de bestaande  
woningvoorraad. 
  
De gemeente moet stimuleren dat bestaande wonin-
gen zuiniger omgaan met energie, geen aardgas meer 
gebruiken, en zelf meer energie (in de vorm van 
warmte en elektriciteit) gaan produceren.     

Progressief Drechterland wil duurzame burgeriniti-
atieven zoals die overal in het land opkomen, actief 
ondersteunen met financiële en ambtelijke inzet.  En 
dan hebben we natuurlijk onze bedrijven waar veel 
energie wordt gebruikt en nog heel veel bespaard kan 
worden. Wij willen bedrijven actief stimuleren en op 
weg helpen met het terugdringen van hun energie-
verbruik.

Het uitvoeren van dergelijke duurzaamheidsmaatre-
gelen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert 
ook werk op voor aannemers, installateurs en ener-
gieadviseurs. Zowel de voorlichting over de mogelij-
ke verbeteringen als de bestaande subsidieregelingen 
moeten worden versterkt.  
 
De wijkgerichte aanpak, gericht op duurzame maat-
regelen, willen wij weer in ere herstellen. Hiermee 
zijn eerder goede resultaten behaald, maar helaas is 
dit project in 2014 stopgezet. 



Goed onderwijs en een sterke 
economie

Progressief Drechterland streeft naar een gemeente 
die op de toekomst voorbereid is. Dat vraagt om 
goed onderwijs en een sterke economie.

Progressief Drechterland wil:
• in 2022 minstens 50% van de woningen  
 aangesloten op glasvezel
• het vereenvoudigen van het vanuit huis  
 starten van een bedrijf
• een ambitieuze aanpak van laaggeletterdheid
• goed muziekonderwijs
• verdergaan met het stelsel van Brede scholen

Goed onderwijs
Goed onderwijs vormt één van de fundamenten van 
een goed werkende moderne samenleving. Het is de 
basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn 
recht komt en mensen de kans krijgen het beste uit 
zichzelf te halen. Dat begint al bij het basisonderwijs.

Progressief Drechterland is nog steeds voorstander 
van het stelsel van zogenaamde brede scholen waar-
omheen behalve het onderwijs ook diverse gerela-
teerde voorzieningen, zoals overblijfvoorzieningen, 
voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, kin-
deropvang, maar ook culturele en sportieve activitei-
ten kunnen worden georganiseerd.  
 
Dat is niet alleen erg goed voor de ontwikkeling 
van kinderen, maar ook nog eens makkelijk voor 
werkende ouders. Daarnaast moet de gemeente 
zorgdragen voor het voorhanden zijn van een kwa-
litatief hoogwaardig aanbod aan muziekonderwijs. 
Alle kinderen moeten zowel op school hoogwaardige 
muziekles krijgen, als buiten de school in staat zijn 
om, op een laagdrempelige wijze, een instrument te 
leren bespelen.

Laaggeletterdheid
Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 
jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven, 
en/of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 
jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite 
hebben met taal. In tegenstelling tot wat veel mensen 
misschien denken is tweederde van deze mensen van 



Nederlandse afkomst. De laaggeletterdheid in Drech-
terland ligt volgens de laatste onderzoeken boven de 
16 procent. Dat is één van de hoogste percentages 
van Nederland en voor ons onacceptabel.

In het bereiken van laaggeletterden speelt de ge-
meente, samen met lokale organisaties, een sleutelrol. 
Deze kunnen mensen in hun gemeente het beste 
bereiken en inschatten hoe deze mensen het beste 
geholpen kunnen worden. Intensieve samenwerking 
op lokaal niveau tussen scholen, gemeentes, en lokale 
initiatieven is essentieel.  
 
Een offensief tegen laaggeletterdheid vereist een bre-
de aanpak. Dit kan door het aanbieden van cursussen 
maar ook op consultatiebureaus, scholen en wijk-
teams het belang van lees- en schrijfvaardigheid te 
erkennen en deze stimuleren. Een land dat onderwijs 
zo hoog in het vaandel heeft staan, mag niet accepte-
ren dat zo veel mensen een taalachterstand hebben. 
Door voor een ambitieuze aanpak te kiezen hoeft er 
niemand aan de zijlijn te staan.

Economische structuur versterken
Het gaat de laatste tijd economisch een stuk beter in 
Nederland. Toch is er in Drechterland nog reden tot 
zorg: hoewel de werkeloosheid relatief laag is, kent 
Drechterland relatief weinig betaalde banen. Bij een 
relatief groot deel van die banen gaat het daarbij om 
ZZP-ers.

Het vestigingsklimaat in Drechterland voor (met 
name startende) ondernemers moet verbeterd 
worden. Natuurlijk dienen milieu- en andere regels 
te worden gehandhaafd, maar er is niets op tegen 
wanneer de gemeente creatief met ondernemers 

meedenkt over goede oplossingen. Wij zien vooral 
ook kansen voor kleinschalig ondernemerschap: het 
moet in bestemmingsplannen eenvoudiger gemaakt 
worden om vanuit huis een onderneming te begin-
nen.

Een bijzonder onderdeel van het vestigingsklimaat 
is de aanwezige digitale infrastructuur. Deze schiet 
in Drechterland duidelijk tekort. Juist voor ZZP-
ers is een goede en goedkope toegang tot internet 
essentieel: zij zijn veelal niet in staat om een kostbare 
bedrijfsaansluiting aan te laten leggen.

Glasvezel voor iedereen
Volgens Progressief Drechterland heeft het internet 
zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een essentië-
le infrastructuur: het moderne leven kan niet meer 
geleefd worden zonder toegang tot internet, tal van 
essentiële diensten zijn (of worden op korte of lange-
re termijn) afhankelijk van internet.  
Daarbij gaat het niet meer over de toegang tot inter-
net, maar is de toegang tot snel internet steeds  
belangrijker geworden.



voor onze ouderen en zorgbehoevenden: met snel 
internet en de inzet van zogenaamde ‘domotica’ is 
het eenvoudiger voor hen om langer thuis te blijven 
wonen. Domotica is het toepassen van elektronica 
in huis om het leven in huis ‘makkelijker’ te maken 
zodat ouderen of mensen met een handicap langer 
zelfredzaam kunnen blijven. Het gaat om hulpmid-
delen met sensoren en computertechnologie, soms 
gecombineerd met communicatie met hulpverleners 
die zich buitenshuis bevinden. 

Hoe de betrokkenheid van de gemeente er ook uit 
komt te zien, in 2022 moet minstens 50% van de 
woningen en ondernemingen in Drechterland zijn 
aangesloten op een glasvezelinfrastructuur.

In Drechterland heeft een groot gedeelte van de 
bevolking geen toegang tot snel internet. Wij vinden 
dat alle inwoners en ondernemers de komende tijd 
toegang moeten krijgen tot glasvezel.  
 
Dit is immers de enige toekomstvaste toegangstech-
nologie. Alle andere op dit moment gebruikte tech-
nieken (zoals bijvoorbeeld ADLS, VDSL en de kabel) 
kennen grotere of kleinere technische capaciteitsbe-
perkingen.

Het grote belang van snel internet geldt niet alleen 
voor onze ondernemers, maar bijvoorbeeld ook 



Recreëren in Drechterland

Het recreatief potentieel van Drechterland wordt 
onvoldoende benut. In de gemeente Drechterland 
zijn er nog tal van mogelijkheden om de (kleinscha-
lige) recreatie te bevorderen. Dat is niet alleen prettig 
voor onze inwoners, maar ook nog eens goed voor 
het toerisme, en daarmee voor onze lokale economie.

Progressief Drechterland wil:
• beter gebruik van de Omringdijk
• nieuwe fiets- en wandelroutes
• beter gebruik van en toezicht op  
 monumenten
• meer ruimte voor kleinschalige recreatie

Meer ruimte voor kleinschalige activiteiten
In Drechterland wordt nog onvoldoende gebruik 
gemaakt van de kansen die kleinschalige vormen van 
recreatie en toerisme ons kunnen bieden. Wij zien 
een uitdaging om beter aan te sluiten (en een aanvul-
lend ‘groen’ aanbod aan te bieden) op de recreatieve 
sector in Enkhuizen en Hoorn. In de bestemmings-
plannen moet er meer ruimte worden geboden aan 
kleinschalige economische activiteiten.

Beter gebruik van en toezicht op monumenten
Drechterland kent een groot aantal karakteristieke, 
en vaak monumentale, panden. Progressief Drech-
terland vindt dat er te weinig aandacht is voor deze 
bouwwerken. Er zou meer gedaan kunnen worden 
met de recreatieve en toeristische waarde van deze 
monumenten, bijvoorbeeld door samen met de 
historische verenigingen een monumentenroute te 
ontwikkelen. 

Verder vinden wij dat het toezicht op deze monu-
menten versterkt moet worden. Het gebeurt wat ons 
betreft te vaak, zoals recentelijk bij het “Huisje van 



opoe Balk’ in Oosterleek en een stolp in Westwoud 
dat monumentale of karakteristieke panden dermate 
slecht onderhouden zijn, dat er door de gemeente 
nieuwe bouwvlakken worden uitgegeven om restau-
ratie financieel mogelijk te maken. Met adequater 
toezicht hoeft het niet zo ver te komen.  

Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes
Er moet gezorgd worden voor de uitrol van nieuwe 
wandel- en fietsroutes door de eigen gemeente. De 
gemeente dient de bestaande routes te promoten, 
bijvoorbeeld door het uitgeven van een boekje met 
alle fiets-, wandel-, en vaarroutes. Idealiter zou bo-
vendien in elke kern binnen de gemeente een nieuwe 
wandelroute en een nieuwe fietsroute uitgestippeld 
moeten worden. In zo’n route kunnen ook monu-
menten, kunstwerken, ateliers, interessante klein-
schalige ondernemers en andere bezienswaardighe-
den opgenomen worden. Via een stoeptegel met een 
zogenaamde QR-code zou dan op iedere locatie extra 
informatie over die locatie beschikbaar gemaakt 
kunnen worden. 

In ieder geval zou het ook een goed idee zijn om een 
wandeling door Drechterland van station Kersen-
boogerd naar Station Enkhuizen ter beschikking te 
stellen aan onze bezoekers, zo mogelijk gekoppeld 
aan bestaande wandelroutes.



Beter gebruik Omringdijk
Tenslotte kunnen ook de recreatiemogelijkheden 
aan de Omringdijk beter benut worden, zonder dat 
daarmee het historische karakter van de dijk in het 
gedrang hoeft te komen. Daarbij geldt echter altijd 
wel dat die betere benutting niet mag leiden tot het 
schaden van de belangen van onze inwoners die aan 
de Omringdijk wonen. Gedacht kan worden aan 
het opnieuw realiseren van de oude zwempier bij 
het (voormalige) strandje van Oosterleek. Ook valt 
te overwegen om bij het haventje van Wijdenes op 
beperkte schaal het kamperen met campers toe te 
staan.



Verkeer en vervoer 

Progressief Drechterland wil:
• veiligere fietsroutes
• onderzoek naar een extra noord-zuid- 
 doorsteek voor (langzaam) verkeer
• onderzoek van een lokale vervoers   
 service voor en door eigen inwoners

   
Verbeteren fietsinfrastructuur
In Nederland  zijn in het verkeer bovengemiddeld 
veel gewonden en doden te betreuren. Daarbij gaat 
het vooral om fietsongevallen, waarbij met name 
scholieren en ouderen een groot risico lopen. Hoe-
wel de situatie in Drechterland relatief beter is dan in 
Nederland, willen wij de veiligheid van onze fiets-
routes daar waar nodig verbeteren.

Het moet daarbij niet alleen gaan om de aanpak van 
zogenaamde ‘black spots’ maar er moet gekeken 
worden naar de veiligheid van de gehele fietsroute. 
Daarbij zullen allereerst de routes moeten worden 
aangepakt die veel door onze scholieren worden 
gebruikt.

Realiseren doorsteek bij Hoogkarspel
De verkeerssituatie in Hoogkarspel kan beter. Het 
lijkt alsof er de afgelopen jaren niet goed is na-
gedacht over de consequenties van de aanleg van 
Reigersborg voor de bereikbaarheid. De kern van 
Hoogkarspel kent weliswaar een zestal ontsluitings-
wegen, maar slechts één daarvan gaat in zuidelijke 
richting. 

Als gevolg hiervan is de verkeersdruk op de  
Nieuweweg de afgelopen jaren alleen maar verder 
toegenomen. En het is niet aannemelijk dat de aanleg 
van de Westfrisiaweg tot een grote verbetering zal 
leiden. Er bestaat behoefte aan het realiseren van een 
extra zuidelijke ontsluiting van Hoogkarspel.

De aanleg van een extra zuidelijke ontsluiting in 
Hoogkarspel zou een zeer dure, ingrijpende en lang-
durige operatie zijn. Mocht het zo zijn dat de wo-
ningbouwopgave waarvoor Hoogkarspel gesteld is, 
ten zuiden van het spoor gerealiseerd gaat worden, 
dan is een zuidelijke ontsluitingsweg in ieder geval 
van essentieel belang.



Openbaar vervoer
Hoewel Hoogkarspel beschikt over een treinstation, 
is er in grote delen van Drechterland nauwelijks  
openbaar vervoer beschikbaar. Helaas is de afgelopen 
jaren gebleken dat de gemeente daarop maar weinig 
invloed kan uitoefenen. De staat van het openbaar 
vervoer is een probleem voor iedereen die minder 
mobiel is, geen eigen auto heeft, of niet iedere keer 
een reguliere taxi kan betalen. Wij willen onderzoe-
ken of er niet als alternatief een lokale vervoersser-
vice voor en door eigen inwoners opgezet kan wor-
den, bijvoorbeeld in de vorm van het zogenaamde 
Automaatje van de ANWB, zoals dat al in verschil-
lende gemeenten wordt ingezet. Hierbij verzorgen 
autobezitters tegen een kleine vergoeding het vervoer 
voor mensen die dat vervoer nodig hebben.



Een goed bestuur

Drechterland is een kleine gemeente. Dat heeft voor- 
en nadelen. Een voordeel is dat de gemeente dichtbij 
is, veel mensen de medewerkers van de gemeente 
kennen, en je er nog eens makkelijk binnenloopt. 
Het nadeel is dat het voor een kleine gemeente moei-
lijker is dan voor een grotere gemeente om aan alle 
moderne ontwikkelingen, van digitalisering tot de 
decentralisering van de WMO, het hoofd te bieden. 
Een kleine gemeente is tegenwoordig altijd bezig om 
te kijken ‘met wie men nu weer eens samen zal gaan 
werken’. En eens in de zoveel tijd komt dan weer de 
roep om te gaan fuseren.

Progressief Drechterland wil:
• een bereikbare, betrouwbare en  
 duidelijke gemeente
• meespraak
• een onderzoek naar de voors en tegens van   
 verschillende vormen van verdergaande  
 samenwerking in de regio

Een bereikbare, betrouwbare  
en duidelijke gemeente
De gemeente moet bereikbaar zijn. Er moet gewerkt 
worden vanuit de zogenaamde één-loket gedachte 
waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. 
Communiceren met de gemeente Drechterland en 
het communiceren door de gemeente verloopt niet 
altijd even goed en gemakkelijk. De gemeente dient 
inwoners en anderen tijdig te informeren, afspraken 
na te komen en beslissingen helder te motiveren.

De gemeente dient ook snel en adequaat te reageren 
op verzoeken of reacties van inwoners. Nu is een 
snelle inhoudelijke reactie van de kant van de ge-
meente lang niet altijd haalbaar. Progressief Drech-
terland wil echter dat u dan wel binnen twee weken 
op de hoogte wordt gesteld van het verloop van de 
afhandeling van uw verzoek.

De gemeente moet ook betrouwbaar zijn, ze moet 
doen wat ze belooft. En de gemeente moet duidelijk 
zijn: duidelijk over de regels die gelden, en duide-
lijk dat ze die regels ook handhaaft. Handhaving is 
belangrijk voor het vertrouwen van inwoners in het 
gemeentebestuur. Wanneer niet goed wordt gehand-
haafd, dupeert dat degene die zich wel aan de regels 
houden en speelt het degenen in de kaart die het niet 
zo nauw nemen met wat toegestaan is. Wij vinden 
dat geen goede zaak.

Meespraak
We willen de lokale democratie vitaler maken door 
onze inwoners op innovatieve wijze meer invloed te 
geven. Daarbij gaat het allereerst om het stimuleren 
en oppikken van bewonersinitiatieven.
Inwoners moeten door de gemeente ondersteund 



worden om met elkaar plannen te gaan maken. De 
gemeente moet daarvoor ruimte en ambtelijke on-
dersteuning ter beschikking stellen.

Op alle mogelijke plekken en momenten moet de ge-
meente inwoners betrekken bij het ontwikkelen van 
plannen. Bij het beheer van gebouwen, bij de dingen 
die een gemeente zoal doet, tijdig, volledig en eerlijk.
We nemen onze inwoners immers serieus. Een ge-
meente moet idealiter niet langer beleid maken over 
inwoners, geen dingen doen voor inwoners, maar bij 
voorkeur alleen dingen doen samen met inwoners. 
In dat ideaalbeeld zijn onze inwoners mondige bur-
gers, die weten wat ze willen en die ook weten hoe 
dat te bereiken.

De gemeente is dan de partner van die inwoners en 
helpt hen hun idealen te verwezenlijken. Coachend, 
ondersteunend en meewerkend. Hierbij hoort een 
open en transparante bestuurscultuur, een bestuurs-
stijl met veel aandacht voor inwoners, ondernemers 
en gebruikers.

Participatie wordt zichtbaar gemaakt in alle  
bestuurstaken en beleidsterreinen. Er is niet langer 
alleen sprake van inspraak maar van ‘meespraak’.

Regionale samenwerking
De raad van Drechterland heeft in 2013 besloten tot 
een zogenaamde ‘ambtelijke fusie’ met Stede Broec 
en Enkhuizen. Als gevolg daarvan werken nu alle 
voormalige ambtenaren van de drie gemeenten in 
één nieuwe organisatie, de SED. Progressief Drech-
terland was geen voorstander van die fusie. Tot op 
dit moment hebben we de meerwaarde van die fusie 
ook nog niet kunnen ontdekken. Het raadsbesluit 

willen we vooralsnog echter niet ongedaan maken, 
maar we zullen blijven letten op de belangen van de 
inwoners van Drechterland en er op toezien dat de 
gedane beloftes, zoals voor een betere, efficiëntere en 
goedkopere dienstverlening, ook echt worden nage-
komen. 

Progressief Drechterland is op dit moment geen 
voorstander van een volledige fusie met één of meer 
van de omliggende gemeenten. Er moet door een 
kleine gemeente als Drechterland echter wel blijvend 
worden geïnvesteerd in samenwerking met ande-
re gemeenten en organisaties. Waar dat kan, moet 
Drechterland taken zelf uitvoeren. Waar dat moet of 
wenselijk is, dient dit te gebeuren in groter verband.  
Dit betekent wel dat, vanwege de vele samenwer-
kingsverbanden, de gemeente steeds minder recht-
streekse invloed op de besluitvorming heeft. 
 
 Daarom lijkt het niet onverstandig om in de periode 
2018-2022 een onderzoek uit te voeren naar de voors 
en tegens van verschillende vormen van verdergaan-
de samenwerking in de regio. Op de uitkomsten van 
een dergelijk onderzoek kan nu nog niet worden 
vooruitgelopen. Dit betekent dat op dit punt op een 
later moment de verdere koers van Drechterland 
moet worden bepaald.






