WWW.WIJZIJNCODEORANJE.NL

NOORD-HOLLAND

2019-2023

AGENDA VAN ONDEROP
PROVINCIEPROGRAMMA
Beste lezer,
Voor u ligt het provincieprogramma van de politieke
beweging Code Oranje Noord-Holland. Hierin staan onze
beweegredenen, standpunten en een overzicht van onze
kandidaten voor de Provinciale Staten.
De naam Code Oranje geeft aan dat het zwaar weer is
in onze democratie. Mensen gaan niet meer stemmen,
stemmen op extremen vanuit protest of stemmen niet
van harte. Maar Code Oranje betekent ook:
Co-democratie. De democratie van het samenspel!
Code Oranje heeft vertrouwen in de kennis,
kunde en kracht van de inwoners, ondernemers
en maatschappelijke instellingen. Daarom
staat samenwerking altijd centraal en heet ons
provincieprogramma ‘Agenda van Onderop‘. Samen
gaan we werken aan een nog mooier en democratischer
Noord-Holland. Hoe wij dat gaan doen? Lees verder!

CODE ORANJE NOORD-HOLLAND
Op weg naar nieuwe democratie...
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S OP
N
O
VOLG

ONS DOEL
Het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment
politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van
nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners,
ondernemers en maatschappelijke instellingen van
Noord-Holland centraal staat.

CODE ORANJE NOORD-HOLLAND STAAT VOOR
Gebruik maken van verschillende vormen van volksraadpleging
Ondersteunen van burgerinitiatieven
Dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles te weten
Geen traditioneel coalitieakkoord, maar een akkoord van de samenleving
Een openbare formatie van Gedeputeerde Staten na de verkiezingen van maart 2019
Het recht op agendering van thema’s door inwoners bij de provincie Noord-Holland
De vrijheid voor inwoners om provinciale taken over te nemen (Right to Challenge)
Het bijeenbrengen en faciliteren van burgerjury’s en andere vormen van zeggenschap
Geen partijbelang, geen fractiediscipline
Kortom: op weg naar een nieuwe democratie

TEVENS HANTEREN WIJ DE VOLGENDE UITGANSPUNTEN
Verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dit verschil vruchtbaar te
maken (= het oplossen en overbruggen van verschil)
Code Oranje Noord-Holland brengt de samenleving in positie om vraagstukken zelf op
te lossen
De samenleving toont eigenaarschap en initiatief in het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken
Code Oranje Noord-Holland consulteert en betrekt de samenleving op verschillende
manieren bij de oordeels- en besluitvorming
De samenleving brengt zijn kennis en kunde in bij politiek oordeels- en besluitvorming

MEEDENKEN - MEEDOEN - MEEBESLISSEN
Wilt u actief deelnemen aan de activiteiten van Code Oranje? U bent van harte
welkom! Ga naar www.wijzijncodeoranje.nl/meedoen/ en schrijf u gratis in.

STANDPUNTEN
Code Oranje Noord-Holland wil de democratische
besluitvorming in de provincie omvormen, met als
belangrijkste doel meer burgerzeggenschap. Niet over ons
maar door ons. Wij bouwen daarom constant aan een
‘agenda van onderop‘ gevoed door de samenleving van de
provincie Noord-Holland.
Code Oranje heeft de afgelopen periode honderden gesprekken en
bijeenkomsten met de samenleving georganiseerd en houdt contact met Noord-Hollandse lokale partijen. Dat heeft geleid tot een reeks standpunten op het gebied van
onder meer werk, economie, zorg, welzijn, infrastructuur, natuur, milieu en veiligheid.
We omarmen ze als basis voor ons handelen in Provinciale Staten.
Inzetten op democratische vernieuwing en ondersteunen bewonersinitiatieven
Welzijn en menselijke maat wegen zwaarder dan financiele belangen
Energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie
Stimuleren eerlijke concurrentiepositie MKB
Organiseren burgertop over toekomst Schiphol
Aandacht en ruimte voor groen en dieren
Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers, OV-reizigers en automobilisten
Woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag
Kleinschalige opvang voor (echte) vluchtelingen naar draagvlak
Digitale infrastructuur in eigen beheer; niet overlaten aan techreuzen
Toerisme spreiden naar behoefte bewoners
Prestige mag nooit een reden zijn voor projecten of investeringen
Bovenstaande punten worden aangevuld met vraagstukken die bewoners
belangerijk vinden in eigen (sub)regio, zoals: in samenspraak zorgdragen voor
een leefbare IJmondregio, waarbij inwoners en Tata Steel gelijkwaardige
partijen zijn

Is dit het dan? Nee, Code Oranje Noord-Holland blijft altijd in gesprek!
Dit doen wij op verschillende manieren, van burgertop tot online platform.
Wij willen zo continu weten of wij de stem van de samenleving op de juiste
manier laten klinken in de Povinciale Staten. Ook na de vierjaarlijkse keuze met
het rode potlood!
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FEMKE OUËNDAG
BERGEN

SANDER VAN DEN RAADT
HAARLEM

IRIS VISSER
AMSTERDAM

4.

5.

6.

MATHIJS PONTIER
AMSTERDAM

MAIKEL KAT
ZAANDAM

PIET MAZEREEUW
ENKHUIZEN

7.

8.

9.

ALI BAL
BEVERWIJK

FEMKE FLIETSTRA
ALKMAAR

MIRJAM VAN RIJN
AMSTERDAM

10. MICHIEL VAN DEN BUSKEN
BERGEN
11. HANS VAN DER STEEN
MUIDEN
12. PETER RAVEN
STEDE BROEC
13. JAC AMAND
HAARLEM
14. HARMEN BOS
AMSTERDAM
15. NARISH PARSAN
AMSTERDAM
16. ERNST VAN DAMME
PURMEREND

17. MEIS DE JONGH
BERGEN
18. JORAN DE JONG
UITHOORN
19. JOSET FIT
MEDEMBLIK
20. VINCENT VAN DER VELDE
DEN BURG
21. HUGO DEKKERS
AMSTERDAM
22. HEIN VAN DER GUN
MUIDEN
23. LIEKE VAN SCHIE
WORMERVEER

24. TJERK FEITSMA
AMSTELVEEN
25. RONALD SCHONBERGER
AMSTERDAM
26. SHARON DE ROOIJ-ROTH
HEERHUGOWAARD
27. FRED DE ROOIJ
HEERHUGOWAARD
28. CHARLOTTE OOSTVEEN
AMSTERDAM
29. FRITS WESTERKAMP
LANGEDIJK
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