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Onze reactie op het coalitie akkoord 2022 Dijk en Waard 
Als ChristenUnie, PvdA en GroenLinks hebben we het coalitieprogramma gelezen zoals dat 

gepresenteerd is. Het is knap dat de heer Does van de DOP woord heeft gehouden en de dag voor de 

kerst een coalitieprogramma heeft gepresenteerd. Het is een programma met veel 

aanknopingspunten waar ook wij mee aan de slag kunnen gaan, zoals serieus werk maken van 

inspraak en meespraak van inwoners en het bouwen van woningen. Toen we het nog een keer lazen 

viel ons een aantal zaken op: 

- Het is de coalitie niet gelukt om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in het 

college. Hier moeten we echt werk van gaan maken! 

- De doelstellingen zijn op belangrijke gebieden erg vaag en er is geen plan van aanpak. De 

enige concrete doelstellingen zijn: 10.000 woningen, maar wel in 10 jaar waarbij de ambitie 

voor deze collegeperiode ontbreekt; Een 8 voor de servicebeleving van de gemeentelijke 

dienstverlening en we willen de MKB-vriendelijkste gemeente worden. Duidelijkheid over het 

percentage sociale huur en koopwoningen is er niet; voor belangrijke thema's als klimaat en 

duurzaamheid, waarvoor het Rijk en de EU ambitieuze concrete doelstellingen hebben, 

wordt alleen gezegd dat er reële doelstellingen worden gesteld die een stap terug zijn t.o.v. 

eerdere besluiten/doelstellingen. 

- Wat verder opvalt is dat voor sommige gebieden veel aandacht is, bijvoorbeeld bouwen en 

parkeren. Voor andere thema's is veel minder dan wel geen aandacht. Zo wordt het woord 

biodiversiteit 1 keer genoemd; het woord natuur ontbreekt zelfs geheel. En dat terwijl natuur 

en water de twee verbindende thema's waren voor de gemeenten Langedijk en 

Heerhugowaard zelfs vertaald in ons groen blauwe logo. 

- Op het gebied van het sociaal domein staan goede zaken genoemd. Opvallend is wel dat veel 

aandacht wordt besteed aan het betaalbaar houden. Dat er in de paragraaf 11 over Financiën 

wordt gesteld dat bij tekorten wordt gezocht binnen de terreinen waar de tekorten zijn 

ontstaan maakt onze voorzieningen op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg nog 

kwetsbaarder. Op het gebied van participatie wordt niets concreets genoemd  

Het lijkt erop dat de doelstelling om voor de kerst klaar te zijn heeft geleid tot een coalitieprogramma 

versie 0.1 met veel ruimte om alle kanten op te gaan. Bij deze willen wij graag presenteren op welke 

5 thema’s wij ons concreet zullen gaan inzetten de komende periode. 

En dit om een sociale en groene gemeente die we zijn te blijven. 

  



Onze 5 aandachtspunten 
Als CU, PvdA en GroenLinks zijn dit de 5 thema’s waaraan we de komende periode aan de slag zullen 

gaan. Een aantal concrete punten zijn al uitgewerkt. 

1. Wonen:  

a. Wij gaan voor elke project voor minimaal 30% sociale huur en 10% betaalbare koop. 

b. Iedereen heeft recht op een plek om thuis te komen 

 

2. Minimabeleid: 

a. Iedere inwoner in Dijk en Waard met een inkomen tot 130% van minimumloon moet 

toegang krijgen tot de Dijk en Waard pas.  

b. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Huiswerkondersteuning voor ieder kind 

beschikbaar 

 

3. Klimaat: 

a. Dijk en Waard energieneutraal 2030, we gaan vooruit en niet achteruit 

b. Zorgen voor een actief woningisolatieplan dat beschikbaar is voor alle inwoners van 

Dijk en Waard. 

c. Opwekken van duurzame elektriciteit in Dijk en Waard samen met inwoners oppakken: 

lokale energiecoöperaties 

  

4. Arbeidsmarkt 

a. De gemeente Dijk en Waard moet actief gaan zorgen voor meer beschermde 

werkplekken  

b. Intensieve samenwerking met bedrijfsleven en MKB om mismatch tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt op te lossen 

 

5. Natuur 

a. Introduceren van een masterplan biodiversiteit 

b. Bevorderen agrarisch landschapsbeheer & NNN-gebieden 

c. Kinderen kennis laten maken met natuur: Opzetten van schooltuinen en faciliteren dat 

ze onze natuurgebieden kunnen ontdekken 

 

Extra toelichting op de verschillende punten 
Wonen: Wij gaan voor elke project voor minimaal 30% sociale huur en 10% betaalbare koop. 

a. Uit het coalitieakkoord is op te maken dat het college kiest voor zogeheten situationeel 

grondbeleid. Dit houdt in dat niet altijd voor dezelfde vorm van grondbeleid wordt gekozen, 

maar per situatie onderzocht wordt wat passend is. Voor ons is belangrijk dat we zorgen voor 

diversiteit in wijken. Dit komt de leefbaarheid voor onze inwoners ten goede. Elk gebied moet 

zowel betaalbare-, als midden- en dure-, woningen bevatten. Zowel huur als koop. Op dit 

moment is er een groot tekort aan betaalbare woningen, daarom vinden wij het belangrijk om 

hier concrete doelstellingen op te formuleren en dat Dijk en Waard moet investeren in dit type 

woningen. De gemeente zou om dit te realiseren ook actief grondbeleid moeten inzetten.  

b. Mensen die in eigen land hun leven niet zeker zijn en alles achterlaten op zoek naar veiligheid, 

verdienen een kans op een nieuw thuis. Passende woonruimte en sociale netwerken zijn nodig 

om hen in staat te stellen snel en volwaardig mee te doen in de samenleving. Wij blijven ons 

daarom inzetten om aan de taakstelling voor huisvesting te voldoen 



 

Minimabeleid 

a. Iedere inwoner in Dijk en Waard met een inkomen tot 130% van minimumloon moet toegang 

krijgen tot de Dijk en Waard-pas. Daarnaast willen we zorgen dat deze pas breed inzet baar is. Er 

moet een budget op komen dat gebruikt kan worden voor allerlei abonnementen en services die 

aangeboden worden in de gemeente (en waar mogelijk in de regio) die te maken hebben met 

sport en cultuur. Hierbij is het niet de bedoeling dat er met een korting systeem gewerkt gaat 

worden, maar dat het budget daadwerkelijk gebruikt kan worden voor de bekostiging van deze 

items. Daarnaast willen we onderzoeken of het ook mogelijk is om het budget te gebruiken voor 

andere noodzakelijke items; denk hierbij aan coronazelftesten. 

b. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en de samenleving. Elk kind heeft recht 

op gelijke kansen. Als een kind geen gelijke kansen krijgt heeft dat invloed op de rest van zijn 

leven. Daarom moet elk kind toegang hebben tot de juiste onderwijsondersteuning om zich zo 

goed mogelijk te ontwikkelen. Dit mag niet afhankelijk zijn van de financiële draagkracht van de 

ouders.  

 
Klimaat: 
 
De huidige coalitie wil een stap terug doen in klimaatambities. Dit staat haaks tegenover de opgave 

waar we voor staan en haaks tegenover het landelijkbeleid. We worden geen koploper maar 

hekkensluiter als het aan deze coalitie ligt. Keuzes die in het verleden zijn gemaakt willen ze 

terugdraaien en alternatieven die ze benoemen zijn niet goed doorgedacht en niet concreet. 

Wij zullen ons blijven inzetten voor een gemeente die zich klaar maakt voor de toekomst, ons streven 

blijft energieneutraliteit in 2030. We zetten geen stap achteruit maar vooruit! Concreet betekent dit 

dat wij ons de komende 4 jaar in gaan zetten voor concrete middelen die bewoners ondersteunen in 

het faciliteren van woningisolatie. Daarnaast zullen wij niet akkoord gaan met het terugdraaien van al 

genomen beslissingen. De energietransitie is niet een blok aan het been, samen met inwoners gaan 

we daar waar het gaat over opwekken van duurzame elektriciteit samen kijken naar hoe we hier 

gezamenlijk voordelen uit kunnen halen, denk hierbij aan lokale energie coöperaties.  

Arbeidsmarkt 

a. Momenteel zijn er wachtlijsten voor beschermde werkplekken, plekken waar mensen met een 

wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt, onze gemeente moet faciliteren dat er meer van deze 

werkplekken komen. 

b. Verder willen we op korte termijn gesprekken gaan organiseren met het bedrijfsleven en 

Mkb’ers. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt, hoe kunnen we als gemeente samen met 

ondernemers komen tot een oplossing voor het verschil tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. 

Natuur 

a. Opstellen masterplan biodiversiteit met ambities ter verbetering en een monitor om 

ontwikkeling te volgen: tijdens de coronapandemie hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om 

natuur in de omgeving te hebben. We beschikken met Geestmerambacht, Luna en de Oosterdel 

over mooie en belangrijke natuurgebieden. Het kanaal Alkmaar- Kolhorn dat onze gemeente 

kruist is een belangrijke verbindingszone voor planten- en diersoorten om te overleven. De 

provincie heeft hier al een inventarisatie van gedaan (Natuurverbinding Kolhorn - Omval – 



Schermerhorn) en samen met de provincie kunnen we concrete stappen zetten om op korte 

termijn de natuurwaarden van onze gemeente te vergroten en daarmee de biodiversiteit. 

Wellicht kan daarmee ook de mogelijkheid om meer waterberging bij overvloedige neerslag 

worden verbeterd. Om de voortgang concreet te kunnen volgen moeten we een monitor 

ontwikkelen dan wel aansluiten bij de rapportages die daar al over zijn. Deze acties dragen ook 

bij aan het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen waar de gemeente steeds meer mee te 

maken krijgt als de Kaderrichtlijn Water. 

b. Agrariërs spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Door goede afspraken te maken over 

aangepast beheer kunnen ook belangrijkste stappen worden gedaan om de verbindingen tussen 

natuurgebieden te verbeteren en meer gelegenheid voor planten en dieren te scheppen en waar 

mogelijk NNN-gebieden uit te breiden.   

c. Opzetten van schooltuinen: Het is belangrijk voor kinderen om aandacht voor de natuur te 

ontwikkelen: dat maakt dat ze er ook zorgvuldiger mee om gaan. Met het mogelijk maken van 

zoveel mogelijk de gelegenheid te hebben om een schooltuintje te hebben, en door onze mooie 

natuurgebieden te ontdekken kunnen zij de waarde van de natuur beter leren kennen. 

 


