PROGRAMMA 2018-2022
Zie Beverwijk & Wijk aan Zee niet zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen zijn!
SamenBeverwijk is een lokale partij met een jonge en frisse blik op de gemeente Beverwijk.
Wij staan voor een democratisch, sterk, sociaal, duurzaam en groen Beverwijk & Wijk aan Zee.
SamenBeverwijk wil investeren in een duurzame samenwerking tussen de gemeente,
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een samenwerking vrij van
politieke partijbelangen en profileringsdrang en waarbij het gezamenlijke belang van de
gemeenschap voorop wordt gesteld.
Politiek & Bestuur
Het is onze democratie!
Het huidige democratische systeem staat onder druk en faalt in toenemende mate.
Vastgeroeste politieke partijen houden zich vast aan een oubollige en achterhaalde manier
van besturen. Stemmers worden in hokjes geplaatst met termen als ‘links’ en ‘rechts’. Het is
tijd voor nieuwe ideeën die beter passen bij de gemeente Beverwijk, maar de gevestigde
partijen zijn bang hun macht te verliezen. Door middel van relatief kleine, innoverende ideeën
proberen diezelfde partijen het huidige democratische systeem in stand te houden, bibberend
van angst en gepaard met domme en irrationele beslissingen. Tegelijkertijd worden nieuwe
politieke partijen, zoals SamenBeverwijk, in het leven geroepen – gelukkig maar!
Bij SamenBeverwijk staat het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen voorop. Wij willen af van achterkamertjespolitiek, seniorenconventen, geheime
notulen, zetelrovers en ga zo maar door! Bij ons krijgt u ook na de verkiezingen een stem en
volledige openheid en transparantie. Wij werken niet met standpunten die vooraf zijn bepaald
en vastgelegd in een coalitieakkoord. Nee, wij zetten u niet buitenspel! In het kader van de
ontwikkeling van een democratische gemeente heeft SamenBeverwijk de volgende punten in
het programma opgenomen:
- SamenBeverwijk streeft naar een gemeente met meer online (platform) en offline inspraak
voor burgers, ondernemers & maatschappelijke instellingen. Deze groepen moeten meer
invloed krijgen en worden gezien als samenwerkingspartners. De gemeente moet daarbij een
bestuursstijl aannemen die samenwerkend of faciliterend is. Kort gezegd streven wij naar meer
invloed op de politiek door burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen en naar
inhoudelijke openheid en transparantie door de lokale politiek.
- Met meer online en offline inspraak bedoelen wij geen informatie- en consultatiemomenten
ofwel overtuigen en doordrukken! Met inspraak bedoelen wij samen het beleid maken. De
meeste inwoners, ondernemers en maatschappelijke instelling hebben na de verkiezingen
weinig invloed over wat er in het gemeentehuis besproken wordt, dat kan en moet anders!
SamenBeverwijk streeft naar een gemeente waar al deze groepen beleidsbepalende invloed
hebben, ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood. SamenBeverwijk is namelijk van
mening dat veel mensen betrokken zijn bij hun omgeving. Zij zijn de deskundigen, niet de
beleidsmakers! De oplossingen voor de problemen waar we mee kampen, zijn vaak al in de
samenleving aanwezig en daar willen wij graag optimaal gebruik van maken. Dit willen wij
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doen door o.a. gebruik te maken van een digitaal platform en het uitbreiden van bestaande
wijkgroepen en/of raden.
- Ook de invoering van een bewonerspanel is een concreet voorbeeld van een toepassing
waarmee wij online en offline inspraak willen bevorderen. Middels een bewonerspanel kan een
dwarsdoorsnede van de bewoners van de gemeente Beverwijk op regelmatige basis worden
geraadpleegd over thema’s die spelen binnen de gemeente. Het bewonerspanel bestaat uit
bewoners afkomstig uit verschillende wijken die zich vrijwillig aanmelden en middels random
loting worden geselecteerd voor deelname.
- Een ander concreet voorbeeld is de ontwikkeling van een Stadslab. Veel inwoners en
ondernemers binnen de gemeente Beverwijk zitten vol ideeën om hun straat, buurt, wijk of
zelfs heel de gemeente te verbeteren. Daarom wil SamenBeverwijk een zogenoemd ‘Stadslab’
in het leven roepen en onderbrengen binnen het gemeentehuis of een andere locatie. Dit moet
een plek worden waar inwoners, ondernemers en gemeente op een toegankelijke en
laagdrempelige manier samen komen om ideeën en initiatieven te bedenken, ontwikkelen en
realiseren. Een plek waar samen kan worden nagedacht en gewerkt aan de toekomst van
Beverwijk en Wijk aan Zee! Naast een vaste locatie streven wij, binnen de ontwikkeling van
een Stadslab, ook naar meer interactie tussen ambtenaren en inwoners op locatie. Het grote
voordeel hiervan is dat de gemeente hierdoor ter plekke kan zien wat er nodig is en in hoeverre
plannen uitvoerbaar zijn en passen. Wij willen samen kijken naar de kansen en niet alleen
maar kaders stellen en regels toepassen, ofwel minder betutteling!
- Naast meer online en offline inspraak ten aanzien van beleid is SamenBeverwijk voorstander
van een gekozen burgemeester. Burgemeesters in Nederland worden op dit moment niet
direct of indirect gekozen door het volk, maar “van bovenaf” aangesteld door de rijksoverheid.
Bij dit proces is vaak sprake van achterkamertjespolitiek en handjeklap, waarbij politieke
partijen de posten verdelen. Dit is niet meer van deze tijd en kan anders! SamenBeverwijk pleit
daarom voor invloed van de bewoners van de gemeente Beverwijk op de benoeming van hun
burgemeester.
- Zoals eerder aangegeven wil SamenBeverwijk na de gemeenteraadsverkiezingen de mening
van de inwoners van de gemeente Beverwijk ook horen. Daarom is SamenBeverwijk
voorstander van referenda. Een voorbeeld waarbij wij vinden dat een referendum goed van
pas komt is de discussie betreffende de vorming van een grote IJmond gemeente.
SamenBeverwijk begrijpt dat de uitvoering van een referendum kostbaar is. Daarom willen wij
alleen van dit middel gebruik maken bij belangrijke breekpunten. Bij genoeg medestanders
moeten inwoners zelf ook de mogelijkheid hebben om een referendum aan te vragen. Het
referendum kan dan worden ingezet als noodrem wanneer de gemeenteraad tegen de wil van
een grote meerderheid van de bevolking stemt.
- SamenBeverwijk wil een uitdagendere visie voor de gemeente Beverwijk. Een visie is
opgebouwd uit kernwaarden, een hoger doel, kernkwaliteiten en een gewaagd doel. De
huidige visie van de gemeente Beverwijk is niet toekomst robuust, gaat voornamelijk uit van
een toekomst van ‘business as usual’ en mist sterk geformuleerde gewaagde doelen.
SamenBeverwijk gelooft in de eigenschap van politici, bewoners, ondernemers &
maatschappelijke instellingen om gezamenlijk op een constructieve manier na te denken over
de toekomst van Beverwijk & Wijk aan Zee en te werken aan een toekomst robuuste visie.
Geen schijn-inspraak, maar netwerkpartners die daadkrachtig samenwerken! Samen klimmen
op de participatieladder!
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Regionale Samenwerking
De gemeente Beverwijk werkt op veel terreinen samen met buurgemeenten. Bekende
voordelen van regionale samenwerkingen zijn kostenbesparing, efficiencywinst en een grotere
slagkracht. Een veel genoemd nadelig gevolg is het groter worden van de afstand tussen
inwoners en de politiek. SamenBeverwijk is van mening dat samenwerken mogelijk moeten
worden gemaakt wanneer dit goedkoper is, de kwaliteit verbetert en je van andere gemeenten
kunt leren of elkaar kunt versterken. Betreffende het thema 'regionale samenwerking' hebben
wij de de volgende punten in ons programma opgenomen:
- Decentralisatie en verstedelijking leiden tot een groeiende noodzaak tot regionale
samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten leiden tot schaalvoordelen of het versterken
van elkaars kwaliteiten. SamenBeverwijk is voorstander van regionale samenwerking als dat
toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van de gemeente Beverwijk. Daarbij mag de
verbondenheid van de inwoners van de gemeente Beverwijk niet onder druk komen te staan.
- Regionale samenwerking kan de voorbode zijn van gemeentelijke herindeling.
SamenBeverwijk
is
voorstander
van
het
uitvoeren
van
verschillende
samenwerkingsonderzoeken zodat de voor en nadelen op een rij kunnen worden gezet. Wij
zijn van mening dat de gemeente Beverwijk eigendom is van de inwoners. Daarom zullen wij
bij een mogelijke herindeling aansturen op een referendum ofwel volksraadpleging.
- SamenBeverwijk wil inzetten op netwerksamenwerkingen (o.a. Triple Helix). Bij
netwerksamenwerkingen werken belanghebbende samen op gelijkwaardige basis. Door in te
zetten op netwerksamenwerkingen kan de betrokkenheid van de bewoners, het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties bij de gemeente Beverwijk worden vergroot.
Cultuur & Erfgoed
- SamenBeverwijk is trots op de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Beverwijk en Wijk
aan Zee. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze geschiedenis levend wordt gehouden en
er goed wordt gezorgd voor ons cultureel erfgoed. SamenBeverwijk streeft naar een
toekomstbestendig beleid waarbij wordt geïnvesteerd met een visie. De focus moet hierbij
minder liggen op eenmalige evenementen en meer op investeringen met een blijvend effect.
Onderdeel hiervan is o.a. het benoemen van de Breestraat tot beschermd stadsgebied.
Daarnaast streven wij naar periodieke controles betreffende het onderhoud van onze
monumenten.
- Betreffende cultureel erfgoed is SamenBeverwijk van mening dat er nog meer aandacht moet
komen voor herbestemming van gebouwen in plaats van sloop en nieuwbouw. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet dus rekening worden gehouden met bestaand erfgoed.
- SamenBeverwijk is van mening dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor alle inwoners
van de gemeente Beverwijk. De bibliotheek heeft hierbij een belangrijke functie en moet zich
verder ontwikkelen tot cultureel kenniscentrum. Om dit te kunnen bewerkstelligen is vergaande
samenwerking en integratie met onderwijsinstellingen (Nova College, middelbare scholen en
basisscholen) en cultuurinstellingen noodzakelijk. Goede toegankelijkheid tot kennis, kunst en
cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners en moet daarom gratis zijn wanneer
mogelijk.
- Betreffende het broedplaatsenbeleid streeft SamenBeverwijk naar de opening van een
permanente laagdrempelige broedplaats in het centrum van Beverwijk. Met een permanente
broedplaats voor creatievelingen en startende ondernemers kan de aantrekkingskracht tot het
centrum worden vergroot en ondernemerschap en creativiteit worden gestimuleerd. Naast
creatievelingen en startende ondernemers moet de broedplaats een plek zijn waar iedere
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Beverwijker terecht kan en zichzelf kan ontplooien, jong en oud! Deze ontwikkeling is natuurlijk
alleen uitvoerbaar zodra hier financiële ruimte voor is.
- Bij het inrichten van de gemeente en de openbare ruimte wil SamenBeverwijk meer ruimte
creëren voor (functionele) kunst en cultuur. Dit willen wij onder andere bewerkstelligen door
kunst en cultuur weer te verbinden met ruimtelijke ontwikkelingen en kunstenaars en
ontwerpers te betrekken bij bepaalde ruimtelijke vraagstukken. Meer (functionele) kunst en
cultuur in de openbare ruimte draagt onder andere bij aan de beleefbaarheid van
cultuurhistorie, de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor zowel inwoners als bezoekers
en het imago van onze gemeente.
- De Wijkertoren kan omschreven worden als het symbool van Beverwijk. SamenBeverwijk wil
het bestaan van dit prachtige erfgoed behouden voor de (toekomstige) inwoners van de
gemeente Beverwijk. Dit willen wij bewerkstelligen door het Huis ofwel het Schip van de
Wijkertoren te kopen en te onderhouden middels subsidie. Dit is mogelijk middels een subsidie
van het rijk die wordt verschaft bij meer dan 50% cultureel gebruik. Op dit moment wordt de
Wijkertoren voor bijna 100% cultureel gebruikt onder leiding van Bert Kisjes en voldoen wij dus
aan deze voorwaarde.
Natuur & Milieu
- De gemeente Beverwijk kan worden omschreven als dichtbebouwd en staat in de top 5 van
minst groene gemeenten (binnen bebouwde kom). SamenBeverwijk wil werken aan de
vergroening van Beverwijk & Wijk aan Zee door de bestaande bomen- en groenstructuur te
behouden, kwalitatief te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. Een groene omgeving
zorgt niet alleen voor een fraai uitzicht. Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven van alle
inwoners van de gemeente Beverwijk. Daarom: “tegels eruit, groen erin!”. Het vervangen van
onnodig verhard oppervlak binnen de gemeente Beverwijk heeft verschillende voordelen.
Naast dat het weghalen van tegels meer ruimte biedt aan flora en fauna, draagt meer groen
bij aan onder andere: een prettigere woon en leefomgeving, een betere waterhuishouding
(rainproof), een betere luchtkwaliteit en minder onderhoudskosten van de openbare ruimte.
- SamenBeverwijk wil dat de gemeente ervoor zorgt dat het kappen van bomen tot een
minimum wordt beperkt. Middels herplanting willen wij het aantal bomen op peil houden. Dit is
onder andere mogelijk door voor elke gekapte boom een nieuwe boom elders binnen de
gemeente te planten (Bhutaanse model). Daarnaast willen wij dat er ieder jaar een plan wordt
opgesteld met daarin het aantal nieuw te planten bomen en de beoogde locaties (focus op
wijken met weinig groen).
- Naast het behouden en versterken van de bestaande bomen- en groenstructuur wil
SamenBeverwijk sterk inzetten op het bereiken van maximale duurzaamheid en een circulaire
economie. Op o.a. thema’s als afvalscheiding & hernieuwbare energie presteert de gemeente
Beverwijk ondermaats en is er nog veel winst te behalen. SamenBeverwijk wil de gemeente
verder verduurzamen door onder andere: bij aanbestedingen het selectiecriterium
duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen, duurzame initiatieven beter te ondersteunen en
de nieuwe omgevingswet aan te grijpen als kans duurzame ontwikkeling te realiseren.
- Het is een feit dat afval scheiden beter voor het milieu is, maar afval dat door huishoudens
wordt gescheiden is niet altijd geschikt om te recyclen. Daarnaast is het apart ophalen van,
bijvoorbeeld, plastic heel duur en moet de gemeente Beverwijk flink investeren in
ophaalpunten en infrastructuur. SamenBeverwijk is daarom van mening dat we moeten
inzetten op een combinatie van het huidige scheiden van materialen als papier, glas en textiel
en nascheiding van restafval. Door in te zetten op nascheiding wordt het ook mogelijk om het
afval van mensen die in hoogbouw wonen te scheiden en materialen als plastic te recyclen.
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Tot slot is het belangrijk om als gemeente te werken aan bewustwording en minder afval bij
bijvoorbeeld evenementen. Samen zorgen voor minder afval!
- Betreffende woningbouw wil SamenBeverwijk inzetten op bouwen binnen de bebouwde kom
en herbestemmen van kantoren en industrieterreinen die niet meer goed worden gebruikt.
Hierdoor kunnen natuurgebieden binnen de gemeente Beverwijk, zoals de duinen van Wijk
aan Zee, worden behouden.
- Dieren maken een belangrijk deel uit van onze maatschappij en het dagelijks leven. Daarom
is SamenBeverwijk van mening dat de gemeente veel aandacht moet besteden aan
dierenwelzijn. De aandacht moet hierbij uitgaan naar het beter verschaffen van informatie
betreffende dierenbeleid en dierenwelzijn. Betreffende het houden van huisdieren zijn wij
voorstander van het verplicht chippen van huiskatten en willen wij het sneller en efficiënter
optreden bij dierenmishandeling of – verwaarlozing mogelijk maken.
- SamenBeverwijk wil de inkomsten uit hondenbelasting volledig investeren in het realiseren
en onderhouden van voorzieningen voor honden, hierbij kunt u o.a. denken aan het omheinen
van losloopveldjes en het aanbieden van hondenpoepzakjes bij prullenbakken rond
losloopvelden. Wanneer de inkomsten uit hondenbelasting niet volledig worden geïnvesteerd
in het realiseren en onderhoud van voorzieningen voor honden zijn wij voorstander van het
verlagen of afschaffen van de hondenbelasting. Betreffende hondenbelasting willen wij dat de
gemeente duidelijk en transparant gaat communiceren hoeveel hondenbelasting er binnen
komt en waaraan deze belasting wordt uitgegeven op jaarlijkse basis.
Economie
- SamenBeverwijk wil Beverwijk weer ontwikkelen tot centrum van de IJmond. Een belangrijk
thema hierbinnen is Beverwijk als winkel- en cultuurstad. Om Beverwijk te ontwikkelen tot
winkel- en cultuurstad van de IJmond is meer nodig dan het herinrichten van de Breestraat en
omgeving. Een effectieve herinrichting is onlosmakelijk verbonden met goed beheer en de
juiste handhaving & regelgeving. SamenBeverwijk wil samen met de burgers, ondernemers &
maatschappelijke instellingen werken aan deze thema’s.
- Daarnaast streeft SamenBeverwijk naar beleidsaanpassingen. Zo willen wij o.a. inzetten op
minder kosten en regeldruk voor ondernemers en het broedplaatsenbeleid verder ontwikkelen.
SamenBeverwijk wil ondernemers meer ruimte geven door de precariobelasting zo laag
mogelijk te houden en flitsvergunningen mogelijk te maken. Aanpassingen die onze gemeente
aantrekkelijker maakt voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers!
- Duurzame energie wordt steeds goedkoper en daarmee een economische keuze. Steeds
meer mensen verenigen zich om samen energie op te wekken en deze energie samen te
verdelen. SamenBeverwijk wil deze lokale duurzame energiecollectieven en decentrale
energiecorporaties actief stimuleren en ondersteunen. Daarnaast willen wij het investeren in
duurzame economische ontwikkelingen makkelijker en goedkoper maken voor de inwoners
van de gemeente Beverwijk. Dit willen wij doen door zoveel mogelijk duurzame toepassingen
vergunningvrij te maken.
- SamenBeverwijk wil de deeleconomie binnen de gemeente Beverwijk stimuleren. In de
deeleconomie staat gezamenlijk bezit en collectief consumeren centraal. In de deeleconomie
consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, ruimtes, diensten en
kennis, zonder tussenkomst van derden. Dat wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt
doordat mensen via internetplatforms informatie kunnen delen en met elkaar in contact kunnen
treden. SamenBeverwijk wil initiatieven voor dit soort platforms faciliteren waar nodig en/of
mogelijk.

5

- SamenBeverwijk wil de gemeentelijke detailhandelsvisie herzien. De visie is niet duidelijk en
schept veel onzekerheid voor ondernemers. Een belangrijk aspect hierbinnen zijn de
ondernemers die vallen buiten de zogenoemde hoofdstructuur. De herziende versie van de
detailhandelsvisie zal in volledige samenspraak met ondernemers, bewoners en andere
belanghebbenden tot stand moeten komen.
- SamenBeverwijk streeft naar gastvrij parkeren! Wij willen inzetten op de uitvoering van een
onderzoek naar de mogelijkheden en effecten betreffende het (deels) afschaffen van betaald
parkeren en de invoering van een andere vorm van parkeerregulering. Hiermee willen wij
bekijken hoe het parkeerbeleid beter kan worden afgestemd op de wensen van de
ondernemers, bewoners en bezoekers van ons centrum.
- Het nieuwe strandplan kent een aantal actiepunten die Wijk aan Zee, als laagdrempelig
familiebadplaats, ten goede komen. Daarentegen zijn er nog te veel open einden, wordt er
toegewerkt naar platte commercie en neemt men andere badplaatsen als maatstaf. Niet nodig!
Aangezien Wijk aan Zee een unieke badplaats is, met als kracht kleinschaligheid. Succes staat
niet altijd gelijk aan uitbreiden of vergroten. Laten we de ware functie niet kapot maken,
namelijk: een duurzame, culturele, laagdrempelige en fijne plek waar jong en oud zich thuis
voelt. Denk niet altijd vanuit bedrijvigheid en commercie, maar ook vanuit (innovatieve) ideeën.
Hierbinnen is het belangrijk dat de inwoners en ondernemers van Wijk aan Zee actief worden
betrokken en de betaalbaarheid voor de inwoner van de gemeente Beverwijk wordt
gewaarborgd.
- De Zwaanstraat (Wijk aan Zee) is, als aanloopweg naar het strand, een mooie straat voor
levendigheid. Hierbij kunnen we de focus leggen op kleinschalige horeca en leuke winkeltjes.
Door deze invulling kan de leefbaarheid en kleinschaligheid van het dorp worden gewaarborgd
en tegelijkertijd toeristen en dagjesmensen worden gefaciliteerd. Een rustig karakter met een
naar buiten gerichte visie! Hierbinnen is het belangrijk dat de inwoners en ondernemers van
Wijk aan Zee actief worden betrokken.
Wonen
- SamenBeverwijk wil dat de focus meer komt te liggen op woonwensen van de inwoners van
de Gemeente Beverwijk en de realisatie van betaalbare woningen voor iedereen. Hierbij
vinden wij het belangrijk om de gemengde samenstelling van onze wijken te koesteren en de
ontwikkeling van heterogene wijken te stimuleren.
- Steeds meer mensen werken in hun woning of krijgen zorg aan huis. Wonen, werken en
recreëren lopen door elkaar heen. Het huidige woningaanbod voldoet steeds minder aan de
vraag. Door nieuwe samenlevingsvormen en veranderende woonwensen ontstaat een grotere
vraag naar woningen voor kleinere huishoudens. SamenBeverwijk wil dat de gemeente
Beverwijk beter rekening houdt met de veranderende woonwensen en ook inzet op de bouw
van o.a. meergeneratiehuizen, kangoeroewoningen & tiny houses (kleine woningen).
- De groei van onze gemeente betekent dat het drukker wordt in Beverwijk & Wijk aan Zee.
Tegelijkertijd is het zaak de identiteit en belangrijkste kwaliteiten van Wijk aan Zee te
behouden, namelijk een kleinschalig dorp met een uniek cultureel klimaat en een krachtige
lokale samenleving. Van belang is om huidige bebouwing te transformeren naar
starterswoningen, projectontwikkelaars niet de vrije loop te geven en inwoners volledig te
betrekken bij besluitvorming. Op deze manier kunnen we het dorpse karakter en de
kleinschaligheid van Wijk aan Zee koesteren en is het niet nodig om in te zetten op de
ontwikkeling van een stad aan zee.
- Betreffende woningbouw wil SamenBeverwijk inzetten op bouwen binnen de bebouwde kom
en herbestemmen van kantoren en industrieterreinen die niet meer goed worden gebruikt.

6

Hierdoor kunnen natuurgebieden binnen de gemeente Beverwijk, zoals de duinen van Wijk
aan Zee, worden behouden.
Inclusieve Samenleving
Beverwijk is een unieke, diverse gemeente. Hierbinnen streeft SamenBeverwijk naar de
verdere ontwikkeling van een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waar in
eenieder, tot zijn of haar recht kan komen. Hierbij maakt het niet uit welke
culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In Beverwijk
moet iedereen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dit
te bewerkstelligen wil SamenBeverwijk de inwoners van Beverwijk vooral aanspreken op hun
mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In het kader van de verdere ontwikkeling van een
inclusieve samenleving hebben wij de volgende punten in ons programma opgenomen:
- SamenBeverwijk wil mensen beter faciliteren hun wensen kenbaar te maken (zie,
programma, politiek & bestuur). Om een inclusieve samenleving te bewerkstelligen moet de
wens van de inwoners leidend zijn, niet het systeem! Onze wijkteams moeten daarom met zo
min mogelijk obstakels kunnen werken.
- Het woonbeleid is een belangrijk aspect binnen de vorming van een inclusieve samenleving.
SamenBeverwijk wil dat de focus meer komt te liggen op woonwensen van de inwoners van
de Gemeente Beverwijk en de realisatie van betaalbare woningen voor iedereen. Hierbij
vinden wij het belangrijk om de gemengde samenstelling van onze wijken te koesteren en de
ontwikkeling van heterogene wijken te stimuleren.
- Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, ook mensen met een beperking,
volwaardig deel kan nemen. Om de deelname van mensen met een beperking te bevorderen
streeft SamenBeverwijk naar een integraal toegankelijke openbare ruimte en openbaar
vervoersnetwerk. Dit willen wij bewerkstelligen door veelvuldig gebruik te maken van kennis
en ervaringen van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met belangenorganisaties te
versterken. Zo willen wij er o.a. voor zorgen dat stoepen obstakelvrij en beter begaanbaar
worden gemaakt (handhaving en kruispunten, overgangen en openbare faciliteiten zodanig
worden ingericht dat mensen met een beperking hier optimaal gebruik van kunnen maken.
Naast de bovenstaande punten hebben wij vooral uw kennis en input nodig om onze gemeente
inclusiever te maken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
willen wij inhoud geven aan de inclusieve samenleving die wij voor ogen hebben. U bent
namelijk de deskundige!
Onderwijs & Sport
- SamenBeverwijk wil zorgen dat de gemeente Beverwijk kwalitatief goed basis- en voortgezet
onderwijs blijft bieden en dat er een ruim aanbod is van verschillende onderwijsstromingen.
Dit zorgt ervoor dat de gemeente Beverwijk een aantrekkelijke gemeente blijft voor gezinnen.
- SamenBeverwijk wil, in samenwerking met de andere gemeenten binnen de IJmond,
onderzoek doen naar de mogelijkheden betreffende de vestiging van een HBO binnen de
IJmond.
- SamenBeverwijk streeft naar de uitvoering van een onderzoek naar de mogelijkheden
betreffende het uitbreiden van de bestaande zwemregeling. Beverwijk is een kustgemeente
en onze kinderen maken veelvuldig gebruik van open wateren en zwembaden zowel binnen
als buiten onze gemeente. Het waarborgen van de veiligheid van onze kinderen betreffende
dit thema is daarom zeer belangrijk.
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- SamenBeverwijk wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en tussen
sportverenigingen en onderwijsinstellingen verder vergroten waardoor o.a. sportfaciliteiten en
kennis efficiënter kunnen worden gebruikt en toegepast. Samen met de gemeente kunnen
scholen en sportverenigingen nog meer kinderen stimuleren buiten schooltijd te sporten.
Hierbij moet rekening worden gehouden met twee verschillende doelgroepen, namelijk:
kinderen in het primair onderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs
- Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zorgt voor goede sportaccommodaties in alle
kernen binnen de gemeente Beverwijk. Deze sportaccommodaties worden namelijk niet alleen
door sportclubs gebruikt, maar ook door o.a. sportmakelaars en sociaal - maatschappelijk
werkers.
Veiligheid & Welzijn
Veiligheid
Iedereen binnen de gemeente Beverwijk wil een prettige en leefbare samenleving. Wanneer
onze inwoners zich veilig voelen, kunnen zij zichzelf zijn en kan onze gemeente verder
floreren. Op het gebied van veiligheid in de openbare ruimte kan er nog veel worden verbeterd.
SamenBeverwijk wil daarom werken aan het volgende:
- het verbeteren van het onveiligheidsgevoel,
- verhogen van de medeverantwoordelijkheid,
- verhogen van vertrouwen in organisaties,
- verhogen van de bekendheid van de professionals en samenwerking in de wijk.
Hierbij willen wij de nadruk leggen op leefbaarheid, waardoor ook zaken als fysieke en sociale
overlast en sociale kwaliteit van de buurt aandacht krijgen. Tot slot willen wij graag aangeven
dat wij de huidige burgemeester, Martijn Smit, steunen betreffende het aanpakken van de
veiligheid in het gebied Koningstraat/Zeestraat.
Welzijn van ouderen en senioren
Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid
steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden
scheppen zodat ouderen goed kunnen meedoen. Veel senioren willen graag zo lang mogelijk
de regie over hun eigen leven kunnen voeren. SamenBeverwijk wil aandacht besteden aan
deze wens door o.a. in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten (zie het thema
“wonen”), een duurzame samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraars en het
centraal stellen van de hulpvraag van senioren, niet het systeem.
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