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SAMEN VERANTWOORDELIJK
In onze visie op de gemeente Langedijk moeten wij -gemeente, inwoners en ondernemersgezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Of het nu gaat om onze zorgtaken, onze
veiligheid of al wat er nog meer belangrijk is in onze gemeenschap: we zullen het samen
moeten doen! Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn over het vinden van
oplossingen voor problemen of voor het delen van slimme ideeën hoe wij het wonen en
werken in onze gemeente kunnen verbeteren. Zowel voor groepen mensen, voor organisaties
als voor een buurvrouw.
In ons coalitieakkoord Samen Verantwoordelijk hebben wij een basis gelegd om met de
schaarse middelen die de gemeente heeft, toch een goede bijdrage te kunnen leveren aan
onze mooie gemeente.
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DIENSTVERLENING,
ORGANISATIE EN
KERNTAKEN
De volgende kenmerken zijn belangrijk voor
Langedijk en haar inwoners:
1. Prettig wonen
2. Betrokkenheid breed in de samenleving
3. Ondernemen stimuleren
4. Jongeren binden aan Langedijk
5. Voorspelbare dienstverlening (transparant
in wijze van proces/afweging, doorlooptijd
en uitkomst)
6. Participatie altijd waar mogelijk en effectief
gefaciliteerd (communicatie, wijze van
inrichting dorpsplatforms)
7. Geld efficiënt benutten: besparen waar
mogelijk, investeren waar nodig (Besparen
op processen door Lean en Mean maken,
van uitvoeren naar faciliteren, beoordelen
of samenwerking/uitbesteding voordeel
oplevert, inhuur derden en externe
bureaus alleen indien dit een toegevoegde
waarde heeft die goed beargumenteerd
kan worden. Investeren in Visie
onderdelen)
8. Organisatie ontwikkelen naar het goed uit
kunnen voeren van de regiefunctie, waarin
actief samenwerking wordt gezocht met de
regio met als doel minder
uitvoeringskosten, opheffen kwetsbaarheid
van bepaalde processen of functies en/of
verbeteren van de kwaliteit.
• Visie en missie Langedijk ‘’Ondernemend
Samenleven’’ uit 2008 actualiseren en uitzetten
in acties en verantwoordelijken.
• De inwoners ervaren de gemeente als
een klantvriendelijke organisatie. De
eigen gemeente blijft altijd herkenbaar als
aanspreekpunt. Men kan dicht bij huis terecht
voor veel gemeentelijke zaken.
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• Inzet op samenwerking met naburige
gemeenten met daarbij heldere doelen

• De gemeenteraad moet duidelijk aangeven
wat de gemeente wil bereiken met regionale
samenwerking. Een goede opdracht vooraf en
controle achteraf zijn nodig.
Kerntakendiscussie
Helder maken bij alle taken die de gemeente
verricht of voorstellen die beoordeeld moeten
worden wat de taaksoort is (model Leusden):
• Wettelijke taak
• Wettelijke taak met ruimte voor eigen
beleid (regelmogelijkheden)
• Niet wettelijke taak
Aan de hand van dit model en visie bepalen
we waarop we gaan bezuinigen, anders in gaan
richten of in gaan investeren. Naast bezuinigen
geeft dit ruimte om de visie vorm te geven.
Afgerond op een tijdstip waardoor het als input
voor de begroting 2015 kan dienen.
• Meer met minder, verbeteren van de
dienstverlening. Analyse van de knelpunten op
dienstverlening.
• Continue inzet op besparing en efficiëntie.
• Afschaffen van overbodige verordeningen en
beleidsregels.

FINANCIËN

gemeente met SMART (Specifiek Meetbaar
Acceptabel Realistisch Tijdgebonden)
geformuleerde doelstellingen en te streven
naar een compacte organisatie.

De Financiële positie van Langedijk zal de
komende vier jaar veel aandacht vragen
en biedt reden tot zorg. De economische
en financiële crisis heeft een dramatisch
effect gehad op de grondexploitaties,
waardoor vrijwel alle reserves uitgeput zijn.
Overheveling van rijkstaken met een beperkt
budget en toenemende druk op de sociale
portefeuille kunnen een negatief effect
hebben op exploitatie.

RUIMTELIJKE
ORDENING

In voorgaande jaren heeft de raad reeds
besloten om op diverse programma’s te
bezuinigingen, waaronder het ambtelijk
apparaat, beheer van de openbare ruimte
en het accommodatie en subsidiebeleid.
Deze bezuinigingen zullen de komende jaren
doorgevoerd moeten worden en dat wordt
een zware opgaaf. Daarbij zal de gemeente
Langedijk er zorg voor moeten dragen dat
het weerstandsvermogen weer op peil wordt
gebracht.

Er moet een goede balans zijn tussen
infrastructuur, woongebieden, winkels,
welzijnsvoorzieningen, bedrijfsleven, water,
natuur en recreatie.

Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige
afstemming op de behoeften aan ruimte voor
wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid
in Langedijk is, met dank aan de sterke
sociale cohesie, één van de sterke punten van
onze gemeente en dat moet zo blijven!

• Structuurvisie Langedijk is leidraad voor
behoud dorpse identiteit en behoud van
karakteristiek lint met vitale dorpskernen.

• Meevallers worden in principe gebruikt ter
aanvulling van de reserves tot op het op het
weerstandsniveau.

• Evaluatie welstand (onder andere nota,
noodzaak welstandscommissie nagaan welke
gebieden welstandsvrij kunnen zijn).

• Tegenvallers binnen het jaar worden
op gevangen binnen het programma / de
begroting.
• De OZB wordt met maximaal de inflatie
verhoogd. Er vindt geen verschuiving van
lasten van inwoners naar bedrijven plaats.

• Fluctuaties op de grondexploitatie worden
opgevangen met voorzieningen. En ter
dekking van de vorming van de voorzieningen
wordt een reserve grondbedrijf gevormd
(hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand
van de paragraaf weerstandsvermogen/
risicoanalyse van de gemeente).

• Transparante berekening van tarieven,
indien mogelijk 100% kostendekkendheid.

• Er wordt een solide en financieel duurzaam
grondbeleid gevoerd.

• Afstoten van onroerend goed gebaseerd
op een brede analyse van de vastgoedportefeuille. Daarbij zoveel mogelijk uitgaan
van marktconforme prijzen.

• De Vlow-locaties (Vrijkomende Locaties
Onderwijs en Welzijn) worden met spoed
ontwikkeld.

• Regionale samenwerking is gericht op
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing ook
op de lange termijn.
• Doel is om te komen tot een faciliterende

• Er wordt een aanvang gemaakt met
verkoop van gronden die niet passen binnen
de structuurvisie.
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• De uitdagingen van Breekland worden met
partners opgelost.
• Er wordt een gebiedsontwikkelingsvisie voor
de Oostrand van Noord- en Zuid Scharwoude
opgesteld.

DEMOCRATIE EN
INSPRAAK
Er kan meer gebruikgemaakt worden van de
denkkracht van de inwoners, en de bereidheid
van velen om inspanningen te leveren voor
een betere leefomgeving. Het is de politieke
uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te
boren en te benutten. Daarmee gaan we niet
uit van vrijblijvendheid (de gemeente weet het
toch altijd beter) maar van betrokkenheid.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid
voor de samenleving wordt zo dicht mogelijk
neergelegd bij de inwoners zelf. De overheid
geeft ruimte en faciliteert en biedt alleen hulp
op de achtergrond als dat echt noodzakelijk is.
• Verbetering van de communicatie rondom
participatie (verwachtingsmanagement) met
en naar de inwoners; wat is het onderwerp,
waarop kunnen inwoners invloed uitoefenen
en waarop niet. Daarbij worden geen
verwachtingen gewekt die niet waargemaakt
kunnen worden. Dit betekent een verdere
uitwerking van de notitie ‘’ De Langedijker
Werkwijze’’.
• We zetten ons in om van ontevreden
inwoners betrokken inwoners te maken, in alle
leeftijdscategorieën.
• Inventariseren van behoefte tot
veranderingen in inspreekrecht in fora en raad.

ACCOMODATIE EN
SUBSIDIE BELEID
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Samenleven is onder andere wat inwoners
op het gebied van cultuur, sport, religie,
onderlinge hulpverlening of op andere
gebieden met elkaar ondernemen.

Geschiedenis, archeologie, monumenten en
immaterieel erfgoed dragen ook bij aan de
identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat
waardevol is, is een gezamenlijke opdracht.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
hiervoor wordt zo dicht mogelijk neergelegd bij
de inwoners zelf.
De overheid geeft ruimte en faciliteert en
biedt alleen hulp op de achtergrond als dat
echt noodzakelijk is en beoordeelt dit o.a. aan
de hand van het belang voor de Langedijker
samenleving, cultuur en traditie. Verenigingen
en stichtingen mogen geen verlengstuk worden
van de overheid, maar bepalen zelf hun eigen
beleid.
De coalitie vindt een goed ontwikkeld
verenigingsleven van belang. Hierdoor hebben
mensen de mogelijkheid zich te ontplooien en
samen met anderen iets tot stand te brengen.
Het verenigingsleven verbindt mensen met
elkaar.
Sportdeelname is gezond en gaat overgewicht
tegen. Daarnaast bevordert deelname aan
sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten
voor elkaar. Samen met verenigingen wordt
gezocht naar mogelijkheden om specifiek
jongeren actief te houden.
De coalitie wil een nieuw subsidiebeleid
uitwerken, inclusief het opstellen van adequaat
overgangsrecht.
• Er zal worden bekeken of het zinvol is om
eerst het accommodatiebeleid verder uit te
werken en daarna het subsidiebeleid.
• Bij het opstellen van het subsidiebeleid
wordt inzicht gegeven in de gevolgen die de
uitwerking met zich mee zal brengen.
• Opstellen van algemene subsidieverordening
met deelverordeningen waaronder een
deelverordening voor: Jeugd, Kunst en Cultuur,
Participatie en Sociale Samenhang, Sport,
Wonen, welzijn en zorg.
• Gewenste maatschappelijke effecten
opstellen waaronder: bevorderen van gezonde

van gezonde levensstijl, stimuleren van
participatie, respectvolle omgang met elkaar,
bevorderen sociale samenhang, in stand
houden plaatselijke identiteit.
• Mogelijkheid tot verlenen van basissubsidie
inbouwen als doelstelling en daadwerkelijke
aangeboden activiteiten van stichting of
vereniging bijdragen aan realiseren van
gewenste maatschappelijke effecten.
• Helder moet zijn de wijze waarop het
subsidie-instrument voor de realisering
van gewenste maatschappelijke effecten
wordt ingezet. Evenals de rol daarbij
van budgetsubsidies op basis van
prestatieafspraken.
• De coalitie wil resultaatgerichte afspraken in
subsidiebeschikkingen
• De coalitie wil eenvoudige en effectieve
controle
• Waar mogelijk wil de coalitie overdracht
van accommodaties aan enkelvoudige en
hoofdgebruikers.

WEGEN EN VERKEER
De verkeersveiligheid heeft onze prioriteit.
Daarnaast zetten we ons in voor een goede
bereikbaarheid van de gemeente zowel
voor snelverkeer, langzaam verkeer,
landbouwverkeer, als ook voor het gebruik
van de diverse waterwegen.
Het wegen- en vaarwegennet moet veilig
zijn en goed onderhouden. De verbindingen
met omliggende provinciale wegen moeten
zo zijn ingericht dat er een snelle afwikkeling
van het verkeer mogelijk is. Adequate
snelheidshandhaving krijgt prioriteit.

binnen de normen te houden. Fietsen en
wandelen door de gemeente is iets om van te
genieten.
• Het onderhoudsniveau van de wegen,
waaronder de Dorpsstraat, blijft de komende
raadsperiode op een veilig en acceptabel
niveau (minimaal categorie B).
• Behoud bestaande infrastructuur en analyse
van het 30/50 regime zodat handhaafbare
snelheden worden gerealiseerd.
• Vervolgfase herinrichting Voorburggracht
ter hand nemen.
• Niet tornen aan verkeersaders (veilige
doorstroom).
• Weren van doorgaand vrachtverkeer uit de
dorpen, hierbij het beleid inrichten met de
ondernemers/ bedrijven.
• Het faciliteren van aanbieders bij het
aanleggen van elektrische oplaadpunten.
• Voor de aanpassing van de wegen wordt
steeds BDU-subsidie aangevraagd bij de
provincie.
• De OV verbinding met het station
Heerhugowaard weer invoeren, mits de extra
kosten acceptabel zijn.
• Betere handhaving van de
maximumsnelheid op wegen zowel binnen de
bebouwde kom als in het buitengebied.
• Aanpakken black spots, en opstellen van
een wensenlijst op basis van prioriteiten die
nader worden gepland aan de hand van vrije
financiële ruimte.

De gemeente moet bereikbaar zijn door
betaalbaar openbaar vervoer, dat goed
aansluit op het regionale netwerk.
De kwaliteit van de leefomgeving wordt
gewaarborgd door geluid, trilling en fijnstof
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ZORG EN DE
3 DECENTRALISATIES
Het uitgangspunt is Duurzaam en Doelmatig:
op eigen kracht waar mogelijk, hulp waar
nodig.
Als er iets misgaat in een mensenleven, is er
in onze samenleving een vangnet. Ook in het
geval van werkloosheid, ziekte, beperking en
bij schulden kan men rekenen op een sociaal
vangnet. Teveel is de nadruk komen te liggen
op het geld dat de overheid in deze regelingen
steekt. Deze trend wordt op last van de
Landelijke overheid gekeerd door ook te kijken
naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen
doen om onnodige zorg te voorkomen.
Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf
ontwikkelen zijn onderdelen van het actief
deelnemen aan de samenleving. Door
preventie wordt ook het beroep op dure
voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die
kunnen blijven bestaan voor mensen die het
écht nodig hebben. De gemeente investeert in
het signaleren van gezondheidsproblemen en
vereenzaming.
Ook in de zorg is voorkomen bij uitstek beter
dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond
mogelijke levensstijl. We willen investeren
in voorzieningen die sport en bewegen
stimuleren en goede voorlichting om ongezond
gedrag tegen te gaan. Het vraagt vroegtijdige
signalering als er iets mis dreigt te gaan met
kinderen.
Als het gaat om het voorkomen van ziekte
en het behoud van welzijn, stellen we de
levensloopbenadering centraal. Die benadering
gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid
van iedere burger voor de gewenste kwaliteit
van het leven, nu en op latere leeftijd.
De gemeente ondersteunt waar nodig de
zelfredzaamheid van burgers en voorziet in
een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor
ouderen en zij die leven met beperkingen.
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Voor mensen die het echt niet zelf redden,
blijft er een sociaal vangnet bestaan.

3 Decentralisaties
Er moet een verbinding komen tussen de
3D’s: Uitgangspunt is 1 huishouden, 1 plan,
1 regisseur. Een goede samenwerking tussen
sociale wijkteams (zie VNG), Centrum voor
Jeugd en Gezin en de Gemeente Langedijk is
essentieel.
Bij alle drie de onderdelen moet efficiënt
ingekocht worden, de uitwerking moet gericht
zijn op preventie en effectiviteit. Er zal continue
een proces moeten plaatsvinden van effecten
meten. Ook bijstelling van en ontwikkeling van
nieuw beleid waar nodig.
De drie decentralisaties (nieuwe WMO,
de Jeugdwet en de Participatiewet)
noodzaken ons - in het belang van onze
inwoners - tot samenwerking. Het Congruent
Samenwerkingsverband van de acht gemeenten
in de Regio Alkmaar wordt door ons gezien als
het meest gewenste verband om de kwaliteit
van Zorg en Dienstverlening te realiseren.
Voor de algemene zorg zijn de sociale wijkteams
en de frontoffice van de gemeente de ingang.
Voor de jeugd blijft het Centrum voor Jeugd en
Gezin het aanspreekpunt. Voor participatie zal
de gemeente zelf een voorbeeldrol nemen en
deze maatschappelijke verantwoordelijkheid
ook bij de lokale ondernemers stimuleren.
Er wordt op korte termijn een visie ontwikkeld
op zorg
Zorg
• Laagdrempelige frontoffice, samenwerking in
de backoffice.
• Professionele inkoop en zorgverlening.
• Gebruik van nieuwe mogelijkheden van
Domotica stimuleren.
• Vereenzaming tegengaan: Vereenzaming
is een groot risico als ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. We zetten in op
het betrekken van ouderen bij activiteiten. De
ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers
spelen hierbij een grote rol.

• Voortzetten actieve voorlichting door
huisbezoek aan 75-plussers.
• Ondersteuning van mantelzorgers door
respijtzorg, emotionele en praktische hulp.
Jeugdzorg
• Monitoren, efficiënte inkoop, preventie en
voorlichting.
• Professionele inkoop en zorg (o.b.v. criteria)
Participatie.
• Activering van overheden, bedrijfs- en
verenigingsleven voor het invoeren van lokale
participatiebanen.
• Gemeenten die deelnemen aan het
WNK nemen hun verantwoording voor de
resultaten van WNK. Om dit te bereiken
worden volumeafspraken over afname van
diensten gemaakt die gerelateerd zijn aan
de omvang/ aandeel in de populatie van de
gemeente.
• Kosten/ baten analyse en analyse inzet van
het participatiedeel en doelmatigheid van de
re-integratie.
Alcolholbeleid
Problematisch alcoholgebruik door jongeren
dient te worden aangepakt. De gemeente zal
hierop samen met de ouders, scholen en de
verkopers van alcohol (supermarkten, cafés,
sportkantines et cetera) een proactief beleid
voeren en optreden als de regels worden
overtreden. De leeftijdsgrens van 18 jaar
voor de aankoop van alcohol wordt streng
gehandhaafd in samenspraak met de
winkeliers en horeca.

WERK, BEDRIJFSLEVEN
EN INKOMEN
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort
heeft behoefte aan een gezonde economie
en voldoende werkgelegenheid. Hoewel
gemeenten slechts deels de economische
ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn
bedrijven op sommige onderdelen toch

afhankelijk van lokale keuzes.
Zonder groei van de lokale economie
komt er geen werkgelegenheid bij. De
gemeente creëert randvoorwaarden voor die
noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven.
Maar zij gaat niet voor de individuele
ondernemer keuzes maken.
Inkomen
• Zorg dragen voor een goed kwaliteitsniveau
van minimabeleid, schuldhulpverlening en
bijstand. Om dit beleid duurzaam te maken en
op lange termijn te kunnen blijven voortzetten
zal het in grote lijnen in overeenstemming
gebracht moeten worden met het beleid in
omliggende gemeenten.
• De Langedijker pas wordt benut voor
optimalisering van het minimabeleid, waarbij
een effectiviteitstoets gebruikt wordt om de
werking van de pas te verbeteren.
• Middelen zijn schaars, daarom zorgt de
gemeente voor een zo effectief mogelijke
aanpak bij werkloosheid. Een aanpak waarbij
uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan
het werk gaan. Werken loont.
Bedrijfsleven
• Inrichten van kraamkamers voor startende
bedrijven. Versterking van de regio als merk
in combinatie met provincie en omliggende
gemeenten (bijv. model greenport).
• Faciliterend klimaat voor ondernemers
waarbij behoeften van bestaande ondernemers proactief wordt geïnventariseerd.
• Milieu vanuit duurzaamheid in plaats vanuit
principe.
• Economisch belang afwegen bij RO.
• Klimaatbeleid en milieubeleid worden
samen met het bedrijfsleven opgepakt,
waarbij innovaties worden gestimuleerd.
• Werkgelegenheid lokaal en regionaal direct
stimuleren door werken tot het toegestane
bedrag meervoudig onderhands aan te
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besteden en daarvoor voornamelijk lokale en
regionale bedrijven uit te nodigen.
• Contact tussen ondernemers en scholen
stimuleren en mogelijk maken om kennis te
delen, voorlichting te geven en stageplekken
aan te bieden. Hierdoor zijn leerlingen beter
voorbereid op de arbeidstoekomst.
• Rekeningen van het bedrijfsleven worden
door de gemeente binnen 30 dagen voldaan.

Het blijkt niet altijd mogelijk te zijn dat
hulpbehoevende ouderen, die dat willen, in
hun woonplaats kunnen blijven wonen. De
gemeente moet stimuleren dat zorg, dichtbij
aangeboden wordt, waarbij de betaalbaarheid
niet uit het oog verloren mag worden.

Agrarische sector
• Opstellen van flexibel gemeentelijk beleid
dat ontwikkelingen mogelijk maakt, zodat de
agrarische sector zich kan aanpassen aan de
wijzigende (economische) omstandigheden en
Europese en Nationale regelgeving.

Verder is het realiseren van goede eerstelijns
zorgverlening in de wijk van groot belang.
Een andere oplossing is dat ouderen woonruimte bij een lokaal verpleegtehuis kunnen
kopen of huren. Daarvoor moeten nieuwe
concepten worden ontwikkeld.

• Agrarische ondernemers moeten hun
activiteiten kunnen combineren met
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/
toerisme, natuurbeheer of andere activiteiten.
Bestemmingsplannen moeten daarvoor de
ruimte bieden.

• Optimaliseren zorgcirkels, goede eerstelijns
zorgverlening in de wijk.

• Langedijk profileert zich ook voor agrarische
sector als ondernemersvriendelijke gemeente
en biedt in bestemmingsplan ruimte voor
het voeren van een moderne en economisch
verantwoorde bedrijfsvoering.

• Analyse van mogelijkheden voor Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap uitgaande van
duurzaam financieel grondbeleid.

• Voor vrijkomende agrarische gebouwen
wordt maatwerk geleverd bij het toestaan van
nieuwe invullingen.
• Teeltwijze mag geen criterium zijn bij verhuur
of verkoop van gemeentegrond. Stivas en
LTO-Noord worden betrokken bij wijzigingen in
beleid rond verhuur en verkoop van gemeentegrond.

WONINGBOUW
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omstandigheden moet er toch extra aandacht
worden besteed aan het realiseren van
geschikte woonvormen voor senioren en
jongeren.

De huidige woningbouwprojecten moeten
gefaseerd worden ingevuld. De gemeente moet
zich inspannen om de huidige projecten op
financieel verantwoorde wijze af te ronden.
Dat zal een zware opgaaf worden, gezien de
waardedaling van bouwgrond en woningen.
Ondanks de slechte economische gemeente

• Groei van woningen voor éénpersoonshuishoudens en zorgwoningen (flexibel
toepassen en vraaggericht oplossen).

• Ontwikkelen van de Vlow-locatie mavo-veld
voor nul-treden woningen en vormen van
gemeenschappelijk wonen.
• Erfpacht met recht van koop toestaan.
• Groei van het aantal woningen voor kleinere
huishoudens (ouderen en jongeren).
• Toepassen van de percentages sociaal/vrije
sector in de woonvisie volgens de regionale
norm.
• Percentages huur en koop binnen categorie
moet flexibel zijn.
• Het beleid op zorgwoningen organiseren; er
moet ruimte zijn voor mantelzorgwoningen
en woningen voor drie generaties
(kangoeroewoningen).

LEEFBAARHEID EN
DORPSGERICHTE
AANPAK

Vrone-complex.

• We zoeken naar een integrale oplossing
voor het Vronegebied, waarbij de gemeente
in principe faciliterend optreedt. Waar
Voor veel bewoners vervult de wijk een
mogelijk wordt hierbij aandacht besteed
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disciplines.
o
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JEUGD

• Veiligheid op het huidige kwaliteitsniveau
houden. In principe binnen het bestaande
budgettaire kader.
• Wijkvoorziening Noord- en ZuidScharwoude realiseren voor invulling van
de wijkgebonden activiteiten via particulier
initiatief. Bij voorkeur in locatie Mariaschool.
• Het kunstgrasveld voor Vrone wordt
gerealiseerd in samenhang met een integraal
financieel plan voor de omgeving van het

• Het aanpakken van werkloosheid bij
jongeren, bijvoorbeeld door middel van het
uitbouwen van de regionale samenwerking,
waarbij met werkgevers afspraken worden
gemaakt.
• Er moeten voldoende woonmogelijk-heden
worden gerealiseerd voor jongeren.
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OUDEREN
Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang
voor de samenleving. De gemeente werkt aan
langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid
door te investeren in een levensloopbestendige
infrastructuur en passende woningen
De gemeente ondersteunt waar nodig de
zelfredzaamheid van burgers en voorziet in
een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor
ouderen en zij die leven met beperkingen.
Vereenzaming is een groot risico als ouderen
langer zelfstandig blijven wonen. De coalitie
zet in op het betrekken van ouderen bij
activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en
mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.
Voorzieningen moeten voor ouderen goed
bereikbaar zijn. Naast voorzieningen als 50plus
bus of de regiotaxi kan gedacht worden aan
speciale parkeerplaatsen voor ouderen die
niet in aanmerking komen voor een invalideparkeerplaats in de buurt van voorzieningen.
• Er wordt specifiek ouderenbeleid ontwikkeld
• Maatschappelijke voorzieningen worden
beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden
en mensen met scootmobiel.

NATUUR, MILIEU EN
DUURZAAMHEID
De gemeente Langedijk heeft als Millenniumen Fairtrade Gemeente veel inwoners bewust
gemaakt van het belang van een duurzame
leefomgeving en leefstijl. Een voorbeeld
hiervan is de toename van het aantal
zonnecollectoren op daken van woningen in
de gemeente en de toename van de verkoop
van fairtrade- producten. We gaan door
als millennium- en Fairtrade gemeente en
stimuleren de bewustwording bij inwoners
rond duurzaamheid.
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Biodiversiteit
Langs de randen van de dorpen hebben we

natuurgebieden die we moeten koesteren.
Voor de biodiversiteit zijn gebieden zoals
het Oosterdel, de Kleimeer, Het Waartje,
de oevers van kanaal Kolhorn/Alkmaar, de
Molenkrocht in Geestmerambacht, de Oostrand
van Sint Pancras en de Groene Loper van
belang. Ecologisch beheer, waaronder het
creëren van natuurvriendelijke oevers langs
bestaande watergangen, is een instrument om
biodiversiteit te beschermen en te bevorderen.
Dierenwelzijn
In een dorp horen ook dieren thuis: van
huisdieren tot dieren in het wild. Er zijn
veel instanties die zich met de controle en
verzorgen van dieren bezighouden en zelfs met
handhaving. Denk aan de Dierenbescherming
en de Landelijke Inspectie Dienst. De gemeente
is verantwoordelijk voor de bescherming van
dieren binnen haar grenzen. Gespecialiseerde
organisaties, zoals het dierenasiel en de
dierenambulance dienen ondersteund te
worden.				
• Inwoners moeten inzicht krijgen waar energie
kan worden bespaard. Men kan daar vervolgens
zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun
portemonnee en draagt bij aan een duurzamere
gemeente.
• De coalitie is voorstander van het aanplanten
van bomen en (parkachtig)groen, zodat de
omgeving wordt verfraaid en een bijdrage aan
de reductie van CO2 plaatsvindt.
• De straatverlichting wordt uitgevoerd met Led
lampen en slimme regelingen.
• Stimuleren van energieneutrale bouw van
							
woningen
en andere gebouwen.
		
• Stimuleren van waterdoorlatende verharding
en vegetatie op daken.
							
		

RECREATIE EN
TOERISME

• Ondersteunen intensivering toeristische
samenwerking binnen Regio Alkmaar en NoordHolland Noord.

Langedijk is met haar karakteristieke
waterwegen, landelijke buitengebied, Oosterdel
en Geestmerambacht een aantrekkelijke
gemeente om te wonen en te recreëren, ook
voor toeristen.

ONDERWIJS

Hoewel de financiële situatie van de
Gemeente Langedijk het op dit moment niet
toelaat flink te investeren in de waterwegen,
moet de doorvaarbaarheid een permanent
aandachtspunt blijven.
Langedijk moet blijven werken aan het
bevorderen van recreatie voor eigen inwoners
en het aantrekken van toeristen. Het aanbod
voor toeristen moet worden verbreed.
Langedijk moet beter op de kaart worden
gezet met lokale toeristische attracties en via
promotie van bestaande musea.
• Recreatie en toerisme behoren momenteel
tot de snelst groeiende bedrijfstakken in
Nederland. De gemeente Langedijk faciliteert
initiatieven in Langedijk zoveel als mogelijk.
Langedijk heeft op dit terrein veel potentie die
de coalitie benut wil zien.
• Recreatieve ondernemers moeten in
Recreatiegebied Geestmerambacht de ruimte
krijgen te ondernemen, dit draagt bij tot een
aantrekkelijker gebied en als kostendrager voor
verdere ontwikkeling.
• Plaatsen van bankjes op uitzichtlokaties en
veel gebruikte wandelroutes in dorp.
• Realiseren camper-overnachtingsplaatsen.
• Herstellen doorvaarbaarheid
Achterburggracht Noord- en Zuid-Scharwoude
• Vergroten vaarmogelijkheden rond Sint
Pancras
• Opwaarderen haven en omliggend gebied
Broek op Langedijk

Onderwijs bevordert de ontwikkeling van
kennis, ervaring en de houding, die op
latere leeftijd perspectief geeft op arbeid
en maatschappelijke participatie. Ook de
bijdrage van onderwijs aan de ontwikkeling
van waarden en normen is van groot
belang.
Leren en ontwikkelen is natuurlijk van
alle leeftijden. Onze eerste aandacht
bij onderwijs gaat uit naar het kind/de
jongere. Maar ook educatie op latere
leeftijd blijft van groot belang, zeker daar
waar sprake is van belemmeringen bij
arbeids- en maatschappelijk functioneren.
Het voorzieningenniveau voor onderwijs
moet kwalitatief op peil gehouden
worden. Daartoe wordt de Lokale
Educatieve Agenda (LEA) ingevuld, maar
wordt ook gewerkt aan een Regionale
Educatieve Agenda (REA), om zo de
onderwijsvoorzieningen in de regio op
goed niveau te houden.
• Behoud van het bijzonder onderwijs
naast het openbaar onderwijs. Door
samenwerking van scholen in brede
scholen, kunnen voorzieningen voor
opvang, onderwijs en maatschappelijke
functies gedeeld worden. Behoud van
identiteit is uitgangspunt bij vorming van
brede scholen.
• Inzet voor een volledige HAVO-opleiding
in Langedijk.
• Met de gemeenten in de regio komen tot
een Regionale Educatie Agenda.
• Laaggeletterdheid voorkomen.
• Veiligheid in en om de scholen krijgt
permanente aandacht. Dat betekent
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fietsvriendelijke routes, veilige
oversteekplaatsen, goede onderwijsgebouwen
en de directe omgeving van scholen met
veilige speelmogelijkheden. Daarnaast
stimuleren wij een veilig schoolklimaat
waarbinnen pestgedrag geen kans krijgt en
spijbelen en voortijdig schoolverlaten wordt
voorkomen.
• Bij nieuwbouw en renovatie wordt
rekening gehouden met energiezuinigheid
en kwaliteit van de onderwijsomgeving en de
uitgangspunten van ‘frisse scholen’.
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Vastgesteld te Zuid-Scharwoude op 22 april 2014
De fractie van Dorpsbelang Langedijk:
G.J.E Nijman
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De fractie van VVD:
H. De Graaf
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De fractie van CDA:
W. Koning-Hoeve
........................................................................
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