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S AMEN VERANTWOORDELIJK VOOR ONS DORP
Vier jaar geleden zijn we gestart met een
missie: een leefbaar dorp voor jong en oud
met behoud van het Langedijker karakter
en verbetering van vitale dorpskernen. Een
missie die velen aansprak.
Door de steun van de Langedijker burger
hebben wij ons hard mogen maken voor
onze idealen, en gelukkig met resultaat; Het
Behouden Huis in Oudkarspel is een dorpshuis
in plaats van appartementencomplex, de
speelweide in Noord-Scharwoude is nog
steeds een speelweide, het veilingterrein in
Noord-Scharwoude is versneld ontwikkeld, er
is een wandelpad langs de Reiger en Lepelaar
en in de gebiedsvisie Westrand Sint Pancras
is langs het Vroonermeer een wandelpad
opgenomen. Uitbreiding winkelcentrum in
Broek op Langedijk is voortvarend opgepakt,
daarbij blijft het zuidelijk watergebied bij De
Wup en Het Mat in stand. En de gebiedsvisie
vitaal lint Noord-en Zuid-Scharwoude voorziet
in winkels en woningen op het voormalig
bibliotheekterrein in Zuid-Scharwoude.

In samenspraak met de burgers komen we tot
uitvoering van zaken die voor onze wijken en
dorpen van belang zijn.
We hebben afgelopen vier jaar veel bereikt,
maar willen nog meer. Dorpsbelang
Langedijk wil ook de komende periode weer
bestuursverantwoordelijkheid dragen. Wij
willen de komende vier jaar verder strijden
voor de gemeente, onze dorpen en voor
u als burger. Waar wij voor staan en wat
wij voor u in petto hebben leest u in het
verkiezingsprogramma dat voor u ligt:
Samen verantwoordelijk voor ons dorp.
Fractie en het bestuur van
Dorpsbelang Langedijk

Naast de vele onderwerpen die bij het
besturen van een gemeente aan de orde
komen, zal Dorpsbelang Langedijk zich
specifiek gaan richten op de
maatschappelijke - en ruimtelijke aspecten die
noodzakelijk zijn voor het behoud van vitale
dorpskernen. Het bewaren van het eigen
karakter is belangrijk voor het behoud van het
authentieke dorpsgevoel.
Willen we een warme, betrokken en
respectvolle samenleving, dan zullen we
daar met zijn allen aan moeten werken. Het
bestuur heeft een voorbeeldfunctie, maar
ook van de burgers vragen wij een actieve
houding. Dorpsgericht Samenwerken vervult
een belangrijke rol, zodat het bestuur weet
wat er zich in zijn/haar omgeving afspeelt.
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DORPSBELANG LANGEDIJK
Wij zijn een onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Langedijk. Zonder
vastgeroeste partijdogma’s kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor Langedijk en
haar bewoners.
Dorpsbelang Langedijk bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in
het Langedijker leven staan en weten waar het in onze zes dorpen om draait.

Wij staan voor u klaar: Aad Duijs, Joke Visser, Els Nieuwland-Rijs, Karin van der Vliet, Madelon Swager, Bas
de Boer, Ger Nijman (van links naar rechts).

KANDIDATENLIJST
1. Ger Nijman
2. Madelon Swager
3. Aad Duijs
4. Joke Visser
5. Bas de Boer
6. Karin van der Vliet
7. Els Nieuwland-Rijs
8. Frank Rood
9. Silvia Smit
10. Maurice Goselink
11. Dick Schoenmaker
12. Ria Groen
13. Geraldine Bet
14. Gerard Veldman
15. Herman Gerdes
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W AAR STAAN WIJ VOOR
1.

Ons dorp leefbaar houden

2.

Het belang van saamhorigheid

Dorpsbelang Langedijk wil levendige en
vitale dorpskernen. Het dorpse karakter
is leidraad en verschraling van onderhoud
is onacceptabel. Wij willen vraaggericht
bouwen, waarbij het vooral gaat om kwaliteit.

Dorpsbelang Langedijk vindt betrokken
bewoners belangrijk. Dat is goed voor de
onderlinge samenhang, leefbaarheid en
veiligheid van een wijk. Dorpshuizen en
dorpsplatforms vervullen een belangrijke rol.

3.

De gemeente voor u

4.

Veiligheid en handhaving

5.

Ouderenbeleid

Dorpsbelang Langedijk wil de burger
erbij betrekken. Meedenken en inleven is
belangrijk. Beleid maken we samen. Kosten
moeten omlaag, dus oud en overbodig beleid
moet worden afgeserveerd.

Dorpsbelang Langedijk wil een prettige
leefomgeving voor iedereen. Dit is een
basisbehoefte. Er moet een BOA komen om te
controleren. Groot onderhoud en intensieve
bewaking van alles dat openbaar is, is een
must.

Dorpsbelang Langedijk wil voorzieningen
treffen voor de toenemende vergrijzing. Dat
betekent levensloopbestendige woningen en
inspelen op de complexe zorgaanvraag. Wij
willen gezelligheid voor de ouderen in plaats
van eenzaamheid.
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6.

Jeugdbeleid

7.

Langedijk natuurlijk

Dorpsbelang Langedijk wil de jeugd aan
Langedijk binden. Jeugd brengt leven, geef
ze de ruimte! Dorpshuizen en horecazalen
vervullen een belangrijke rol. Ouders moeten
stimulerende ondersteuning bij de opvoeding
krijgen waar nodig.

Dorpsbelang Langedijk eist een grote rol
van de gemeente als het gaat om milieu en
duurzaamheid. Natuur en recreatie, maar ook
cultuur en het vele water dat Langedijk rijk is
vinden wij belangrijk. De natuurgebieden aan
de randen van de dorpen koesteren we.

DORPSBELANG LANGEDIJK
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O NS DORP LEEFBAAR HOUDEN
Inbreiden en verbeteren

Dorpsbelang Langedijk gaat samen met u een
leefbare koers varen. De nieuwe structuurvisie
van Langedijk staat als een huis. Overduidelijk
is dat gemeente Langedijk een andere koers
is gaan varen als het gaat om de invulling van
het ruimtelijk beleid. Wij staan achter deze
visie die aansluit bij het wensbeeld van de
Langedijker. Geen grootschalige gemeente
met stedenbouwkundige aspiraties, maar een
gemeente met landschappelijke kwaliteiten en
vitale dorpse gemeenschappen. Het centrale
lint als kloppende levensader van Langedijk!
De nadruk ligt daarbij niet in uitbreiden
van bouwlocaties, maar in het inbreiden en
verbeteren. Niet kwantiteit voert daarbij de
boventoon, maar kwaliteit.

Vraaggericht bouwen

Langedijk zal moeten inspelen op de
nieuwe ontwikkelingen wat betreft
bevolkingssamenstelling, zoals toenemende
vergrijzing, afname van het aantal kinderen en de
toename van eenpersoonshuishoudens. Ouderen
worden ouder in hun eigen leefgebied en in
hun eigen huis. Zij verhuizen niet of pas in een
heel laat stadium. Wij willen meer vraaggericht
gaan bouwen. Gezien de toename van ouderen
tot 2040, zullen er levensloopbestendige
woningen gebouwd moeten worden. Door
deze levensloopbestendige woningen komen
wij ten eerste een brede doelgroep tegemoet.
Ten tweede beperkt dit dure aanpassingen in
de toekomst. Door de toename in het aantal
eenpersoonshuishoudens zullen we ook aan die
vraag zeker invulling geven. Waarbij wij steeds
weer rekening houden met de unieke identiteit
van elk dorpskern.

Levendige dorpskernen

Dorpsbelang Langedijk ziet kansen in het
versterken van vitale dorpskernen. Dat
betekent dat je winkels en organisaties met
maatschappelijke doelen moet concentreren.
Bundeling van deze voorzieningen versterkt
de vitaliteit. Een optimaal verzorgingsgebied
voor bewoners is een pré om lopend of
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fietsend boodschappen te doen. De recentelijk
vastgestelde ‘gebiedsvisie vitaal lint Noord- en
Zuid-Scharwoude’ haakt daar volledig bij aan en
de grote uitdaging is het versterken. Een levendige
dorpskern heeft een gemêleerde samenstelling
en wordt pas echt vitaal als er ook woningen voor
jongeren in worden gerealiseerd.

Verschraling onacceptabel

Wij zijn van mening dat verschraling van
groenvoorzieningen en openbare wegen in
die dorpskernen onacceptabel zijn. Verdere
bezuinigingen op openbaar groen wijzen wij
van de hand. In het kader van de bezuinigingen
zal hoogwaardig inrichten niet haalbaar zijn,
maar het zal zeker van een aanvaardbaar niveau
moeten zijn. Onderhoud van wijken moet in
overleg met de dorpsplatforms voortvarend ter
hand worden genomen. Hier dient men overigens
met de inrichting en het onderhoud rekening te
houden met de zwakke verkeersdeelnemers. Ook
zij moeten veilig door hun wijken kunnen gaan.
Vitaal ingerichte wijken dragen bij aan vitale
bewoners!

Dorpse identiteit

In de recent vastgestelde Structuurvisie
van Langedijk, Waterplan, Cultuurnota en
Welstandsnota zien wij als een rode draad het
karakteristieke dorpse. Een karakteristiek lint
met vitale dorpskernen en basis voorzieningen
met behoud van eigen identiteit. Het behouden
en versterken van cultuurhistorisch erfgoed en
waardevol groen binnen - en buiten de bebouwde
kom. Cultuur - die gebaseerd is op verleden,
heden en toekomst - en water krijgt een grote rol
in het waterrijk Langedijk. Die visie hebben wij
verkondigd en wij blijven ons hard maken voor de
dorpse identiteit.

DORPSBELANG LANGEDIJK HOUDT HAAR DORP LEEFBAAR DOOR:
o

Historische panden en koolschuren en boetjes te behouden en flexibel toepassen

o

Erfgoed en historische straatjes en bruggetjes te behouden en versterken

o

Geen afbraak maar hergebruik van beeldbepalende panden

o

Behoud van het spaarzame groen en uitbreiding en aanleg van parkachtige 		
wandelgebieden

o

Speelweiden voor evenementen, sportactiviteiten en volksfeesten

o

Wandelroutes door speelweide en groen door Noord- en Zuid-Scharwoude

o

Het in stand houden van onderhoudsvriendelijk openbaar groen

o

Bij Vroonermeer langs het meer een wandelroute aan de westkant van Sint Pancras
met zithoekjes voor rust te ontwikkelen

o

Voldoende afvalbakken voor een nette wijk

o

Voldoende bankjes langs loop en wandelroutes

o

Vitale kerngebieden in de dorpskernen met winkels en maatschappelijke organisaties

o

Ontwikkeling van een brinkachtig centrum rondom kerngebied bij supermarkt in Sint
Pancras

o

Extra parkeerplaatsen locatie Vronecomplex, Dorpshuis de Geist en zwembad De Bever

o

Een locatie voor evenementen / speelterrein in kerngebied Sint Pancras te creëren

o

Opknappen plantsoentje noordelijk stukje van Gedempte Veert ten Noorden van de
Helling

o

Ontwikkeling bouwlocatie aan de westrand van Sint Pancras te faciliteren

o

Geen extra woningbouwtaakstellingen en tijdig anticiperen op krimp

o

Versneld uitvoeren van de armoedige bouwlocatie Veilingterrein Noord-Scharwoude

o

Betaalbare woningen voor starters en ouderen en eenpersoonshuishoudens

o

Inhaalslag onderhoud aan wegen en riolering voortzetten

o

Bij renovatie gescheiden riolering en hemelafvoer

o

Brede en veilige trottoirs die kinderwagen, rollator en rolstoel proef zijn

o

Het verbinden van autoluwe veilige fiets- en wandelroutes naar de scholen

o

Een rotonde Geestweg / Westelijke Randweg

o

Een rotonde Loopakker / Westelijke Randweg

o

Rotonde op de weg N504 bij pompstation Tesselaar ontsluiting / Oostelijke Randweg

o

Verkeersveilige oplossing N504 Dorpsstraat / Voorburggracht

o

Toepasbaar maken van doorvaarbaarheid bij nieuwe plannen

o

Woon-werkgebieden aan het lint mogelijk te maken
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H ET BELANG VAN SAAMHORIGHEID
Betrokken bewoners

De dorpskernen van Langedijk zijn hechte
gemeenschappen. Gegroeid vanuit een kerkelijken rijk verenigingsleven. Ondernemen is de
Langedijker niet vreemd. De inwoners volgen
daarom ook de nieuwe ontwikkelingen met de
nodige aandacht. Zij willen steeds meer betrokken
raken bij het tot stand komen van plannen. Dat
wordt deels ingegeven vanuit de wens dat zij
zich in hun woonwijk op hun plaats voelen en
daar graag willen blijven. Deels ook vanuit hun
kritische kijk op hoe hun leefomgeving wordt
aangetast. Bewoners krijgen steeds meer eigen
verantwoordelijkheid bij het inrichten en deels
onderhouden van hun wijk. Die betrokkenheid
van de bewoners vinden wij van groot belang om
wijken vitaal, gezellig en veilig te maken en te
houden.

Dorpshuizen voor sociale samenhang

Dorpsbelang Langedijk is een voorstander van
dorpshuizen. Dat hoeft niet per se in elk dorp,
maar wel mogelijk in combinaties. Dorpshuizen
hebben een sociale functie, het bevordert
de sociale samenhang en leefbaarheid van
het dorp. Het zijn openbare, laagdrempelige
ontmoetingsplaatsen voor dorpsbewoners. Ze
bieden onderdak aan het verenigingsleven en
dragen bij aan de sociale cohesie in dorpen. Wij
willen dorpshuizen voor multifunctioneel gebruik
en met de inzet van vrijwilligers moet het staan als
een huis.

Behoud dorpsplatforms

De bewoners zijn de ogen en oren van de buurt
en kunnen wensen en problemen signaleren
en in kaart brengen. Hierdoor worden de lijnen
met bestuur en maatschappelijke organisaties
korter, waardoor sneller op situaties kan
worden ingespeeld. Je creëert daardoor een
betrokkenheid die de leefbaarheid en het
veiligheidsgevoel in de wijken verstevigt. Wij
horen graag wat er speelt en daarom maken wij
ons hard voor het behoud van de dorpsplatforms!

Vooral jeugd
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Onontbeerlijk zijn grote speelterreinen voor
jaarlijkse evenementen, maar die ook de ruimte
bieden als rustpunt voor het individu. Bij het

opknappen van de oude wijken moeten we
vooral de jeugd niet vergeten. De jeugd heeft
behoefte aan een eigen plek, maar creëer die
plek dan zo, dat zij zich opgenomen voelen in de
gemeenschap. Houd ze vast en geef ze ruimte, is
het credo.

Sport promoten

Wij willen sport in de wijk ontwikkelen en
promoten. Sport verbroedert en brengt
samenhang in het leven. Wij strijden voor het
in stand houden van de huidige sportlocaties.
Dat betekent onder andere het behoud van de
beide zwembaden, behoud van de sporthallen
en gymzaalfuncties. Ook maken wij ons hard
voor kunstgras voor iedere voetbalvereniging.
Belangrijk daarbij is ook dat er goede en
veilige fiets- en wandelverbindingen naar deze
accommodaties gaan.

Kunst inspireert

Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van
de samenleving.
Kunst inspireert en is niet alleen van recreatief
belang maar heeft ook een educatieve functie.
Wij willen die educatieve functie door middel van
wijkcentra waarborgen.

Burgers tegemoetkomen

Een gemeente die inwoners betrekt bij alle
ontwikkelingen versterkt daarmee de onderlinge
samenhang. De gemeente zal oog moeten houden
op alle wijken. Immers, de achterstallige wijken
zullen ook moeten voldoen aan de kwaliteitseisen.
Het ziet er naar uit dat de burger niet alleen de
de vragende partij is die al haar wensen en noden
bij de overheid legt. Initiatieven zullen meer
en meer bij de burger zelf komen te liggen. Dat
dreigt met alle landelijke bezuinigingen zeker op
ons af te komen. Wij vinden dat de gemeente
alles in het werk moet blijven stellen om burgers,
verenigingen en instellingen optimaal tegemoet te
komen.

DORPSBELANG LANGEDIJK ZORGT VOOR SAAMHORIGHEID DOOR:
o

Te investeren in vitale dorpskernen met winkels en maatschappelijke organisaties

o

In ieder kerngebieden een dorpshuis aan te wijzen op basis van vrijwilligers voor divers
gebruik

o

Rustpunten met zitbankjes voor de ouderen met uitkijk op de dagelijkse gang van zaken

o

Behoud van dorpsplatforms

o

Dorpsplatforms betrekken bij ruimtelijke plannen in hun woongebied

o

Creëren van dorpskernen die warmte uitstralen en onderlinge verbondenheid 		
bewerkstelligen

o

Speelweide en trapveldjes in de woongebieden

o

Het stimuleren van sportverenigingen en behoud van sportfaciliteiten in de 		
kerngebieden

o

Het behoud van sportlocaties en sportvelden in de kerngebieden

o

Het behoud van de twee zwembaden

o

Voor alle voetbalverenigingen een kunstgrasveld mogelijk maken

o

Op locatie Mariaschool een dorpshuis met buurthuisfunctie

o

De Binding door meer verenigingen laten exploiteren

o

Muziekverenigingen inzetten voor muziekeducatie voor kinderen

o

Bibliotheek toekomstbestendig maken op technologische ontwikkelingen
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D E GEMEENTE VOOR U
Klantgericht

De burger moet er op kunnen rekenen
dat het bestuur haar taken naar behoren
uitvoert. De dienstverlening van de gemeente
moet klantgericht zijn waarbij de burger
serieus genomen wordt. Het accuraat- en
oplossingsgericht werken moet de burgers een
vertrouwd en goed gevoel geven.

De burger erbij betrekken

Participatie met burgers heeft voor Dorpsbelang
Langedijk de hoogste prioriteit. Bestuurders
moeten onderzoeken wat burgers wenselijk
vinden. Dat betekent belanghebbenden en
omwonenden zo goed mogelijk en vroegtijdig
betrekken bij plannen. Meedenken, inleven en
samen proberen tot oplossingen te komen, dat
past immers bij het dorpse karakter. In dat traject
moet duidelijk worden aangegeven wat wel
en wat niet kan. Participatie met burgers laten
schieten omwille van subsidies is uit den boze!

Beleid maken we samen

Het bestuur zal gebruik moeten maken van het
bestaande maatschappelijke middenveld. We zijn
immers rijk aan diverse verenigingen, stichtingen,
organisaties en dorpsplatforms. Juist zij kunnen
die zaken aandragen, wat leeft in hun gebied.
Die macht moeten we benutten. Dorpsbelang
Langedijk vindt goed onderling overleg met al
die groeperingen essentieel voor een sociaal
betrokken samenleving die zich verder wil
ontplooien en ontwikkelen. Het draagt ook bij
tot een samenleving die respectvol met elkaar
omgaat en die oog zal hebben voor de zwakken en
kwetsbaren onder ons. Dorpsbelang Langedijk zal
streng toezien op goed overleg tussen college en
het maatschappelijk middenveld.

Oud en overbodig beleid afserveren
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Een financieel gezond beleid is voor een vitale
gemeente essentieel. De burger is gediend bij
een optimale dienstverlening tegen een zo laag
mogelijke prijs. Dat betekent een manier van
werken door middel van een leerproces met
zo min mogelijk verspillingen. De kwaliteit van
dienstverlening verbeteren door sneller, slimmer
en innovatiever te opereren. Daarnaast moet de
gemeente bij beleidsvorming continu bewaken dat
oud- en overbodig beleid wordt afgeserveerd.

Uitgaven kritisch beoordelen

Wij vinden dat uitgaven voortdurend kritisch
dienen te worden beoordeeld op maatschappelijk
rendement. Uiteraard dient er een sluitend
financieel meerjarenperspectief te worden
opgesteld, waarvan begrotingskaders niet mogen
worden overschreden. Is dit onoverkomelijk,
dan moeten begrotingsoverschrijdingen worden
gecorrigeerd door bezuinigingen. Dorpsbelang
Langedijk vindt dat u recht hebt om te weten
waaraan uw geld wordt uitgegeven en waarom.

Regionale samenwerking

Het kabinet gaat in 2014 verder met het
vervolmaken van de samenwerking tussen
gemeenten. Dit om de zware taken van
decentralisatie aan te kunnen en de gemeentelijke
organisaties te versterken op het gebied van
ondersteuning (WMO), participatie en jeugdzorg.
Dorpsbelang Langedijk is van mening dat
samenwerking op doelmatigheid en welbevinden
moet zijn gestoeld. Ondanks alle bezuinigingen en
kostenreductie, opgelegd door de overheid, moet
het blijven gaan om de burger. Wij erkennen dat
wij hier als gemeente ook mee te maken hebben,
maar vinden het belangrijk en noodzakelijk de
menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

Diensten uitbesteden overwegen waard

Het bestuur van kleine gemeenten staat dichter
bij de burger. Laten we hopen dat Den Haag
zich rustig houdt en gemeentefusies niet oplegt.
Wij zien dan ook meer in een goede regionale
samenwerking met een nabij gelegen gemeente.
Als er diensten zijn die slagvaardiger en goedkoper
kunnen met behoud van kwaliteit door deze uit
te besteden, dan is dat een goede zaak en het
overwegen waard.

DORPSBELANG LANGEDIJK EN EEN BETROKKEN GEMEENTE DOOR:
o

Burgers goed te informeren over het wel en wee van de gemeente

o

Zich hard te maken voor het behoud van het informatieblad Langedijk Informeert!

o

Een klantvriendelijke en oplossingsgerichte gemeente

o

Gemotiveerde beantwoording van brieven binnen 14 dagen

o

Participatie traject: een proces om tweezijdig van gedachten te wisselen

o

Activeren van de burgers voor deelname aan de fora

o

Voorzitters van fora te betrekken uit ex-raadsleden

o

Alles in het werk te stellen om vergunningsprocedures te verkorten

o

Burgers en gemeente samen verantwoordelijkheid te geven

o

Kosten baten analyse toe te passen op de diverse afdelingen en diensten

o

Een sluitende meerjarenbegroting

o

Een subsidiebeleid passend binnen een subsidieplafond

o

Een continu proces van optimalisatie en kostenreductie

o

Samenwerkingsverbanden met de regio voor doelmatigheid en efficiëntie

o

Flexibel toepassen van de welstand

o

Een proef met een welstandsvrije wijk de toekomstige raadsperiode

o

Bebouwingsmogelijkheden te verruimen

o

Vermindering van dikke nota’s en langere periode van herijking

o

Daar waar het gemeentelijk apparaat kan verkleinen, kleiner maken

o

Werkzaamheden uit te besteden daar waar het goedkoper kan

o

Minder regels en lagere leges

o

Een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid

o

Gemeentehuis en werf met publiekgunstige openingstijden

o

Digitale balie te optimaliseren voor versnelde procedure

o

Een moderne afvalverwerking voor het scheiden van grof huisvuil
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V EILIGHEID EN HANDHAVING
Veiligheid een pré

Wie wil er geen prettige leefomgeving? Veiligheid
is voor burgers een basisbehoefte en heeft een
hoge prioriteit. Mensen zijn immers sociale
wezens die samenhang en veiligheid zoeken.
Structuur en geborgenheid geven mensen
een veilig gevoel en zorgen voor een gezonde
samenleving. We denken bij veiligheid snel aan
criminaliteit, maar het gevoel van veiligheid omvat
een breder spectrum. Het gaat hierbij ook om
verkeersveiligheid, brandpreventie, milieugevaren,
bescherming, ambulancehulp en verbetering van
de volksgezondheid.

BOA als aanspreekpunt

Dorpsbelang Langedijk heeft zich de afgelopen
jaren sterk gemaakt voor de inzet van een
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Zeker nu, omdat de invloed van het bestuur op
de politie verder verzwakt. De BOA vormt de
‘ogen en oren’ van de gemeente en politie en is
aanspreekpunt voor iedereen. De BOA kan de
veiligheid en leefbaarheid handhaven en ingrijpen
tegen zwerfafval, hondenpoep, foutparkeerders,
geluidsoverlast en overtredingen op het
water. Ook kan de BOA toezien op alcohol en
drugsgebruik op straat. Door de aanpassing van
de alcoholwet moeten en mogen wij de ogen niet
sluiten voor de mogelijke consequenties. De BOA
kan wat ons betreft als eerste aanspreekpunt met
signaleringsfunctie niet vroeg genoeg beginnen.
Op deze manier kunnen structurele overleggen
zoals het structureel horeca overleg weer
constructief worden ingezet.

Ouders medeverantwoordelijk

De burger heeft het recht beschermd te worden
tegen vandalisme op privé eigendommen
of gemeenschappelijke eigendommen.
Dorpsbelang Langedijk wil normoverschrijdend
gedrag aanpakken. Wij zien de wijkagent of
BOA als een goed middel om hiervoor in te
zetten. Individuele lastpakken moeten worden
aangepakt en bij schade dienen ook de ouders
medeverantwoordelijk en aansprakelijk te worden
gesteld. Een gedoogbeleid is geen beleid en zal
uiteindelijk meer overlast geven.

11

Intensieve bewaking

De kwaliteit van het woongenot is ook bepalend
voor de mate waarin burgers zich veilig en prettig
voelen. Fysieke verloedering in een woonwijk
is een bron voor vandalisme. De gemeente
heeft als beheerder van openbare ruimte een
belangrijke taak om de leefbaarheid te vergroten.
Het verbeteren van de wegen en trottoirs draagt
ook bij aan de veiligheid van jong en oud. Smalle
trottoirs met overhangende boomgroei en
verwaarloosde bestrating is niet alleen een gevaar
voor de minder valide met rollator, maar ook
voor de ouder met kinderwagen en de kleuter op
step. Dorpsbelang Langedijk vindt een intensieve
bewaking van openbare ruimte en wegen- en
groenbeheer dan ook noodzakelijk en is tegen
verdere verschraling van het onderhoud.

Reconstructie Sint Pancras herstellen

Een goede start is de reconstructie van de oude
nieuwbouwwijken. Het is de combinatie van riool
en wegen die samen worden aangepakt. Dat is op
zich een goede zaak en dat moet voortvarend ter
hand worden genomen. Als er één zaak niet goed
is gegaan in Sint Pancras dan is het toch wel de
reconstructie van de trottoirs. In het noordelijker
gedeelte is gebleken dat het bijna onmogelijk is
om veilig te lopen, om even een boodschap te
halen. Wij vinden dat dat hersteld moet worden.

Groot onderhoud Dorpsstraat

Het onderhoud van wegen is gewoonweg te
weinig om een redelijke kwaliteit te waarborgen
voor in de toekomst. Tekort onderhoud betaalt
zich later dubbel in tweemaal hogere kosten.
Wij zijn voorstander van groot onderhoud van
de Dorpsstraat, zodat de fietser en zwakke
verkeersdeelnemer zich fatsoenlijk kan
verplaatsen. Als blijkt dat de fietser liever over de
drukke Voorburggracht wil gaan, dan is er toch
echt wel wat aan de hand met de Dorpsstraat.
Naast looproutes is het noodzakelijk dat er
ook veilige fietsroutes en oversteekplaatsen
worden gecreëerd. Bij nieuwe gebouwen met
maatschappelijke doeleinden en voorzieningen
moet gewoonweg veilige loop- en fietsroutes
ontwikkeld worden. Ook zullen er voldoende
parkeervoorzieningen moeten worden aangelegd.

DORPSBELANG LANGEDIJK ZORGT VOOR VEILIGHEID DOOR:
o

Veilige en brede trottoirs, geschikt voor vrije passage

o

Het verhogen van achterstallig onderhoud aan trottoirs

o

Veilige fiets- en wandelroutes met veilige oversteekplaatsen

o

Parkeerverboden van 25 meter bij scholen zonder parkeervoorziening

o

Veilige fiets- en wandelroutes naar scholen

o

Een behouden inrichting van de schoolzônes

o

Het garanderen van een veilige wegverharding van de wegen

o

Versneld uitvoeren van onderhoud aan wegverharding Dorpsstraat

o

Veilige fietsroute op Dorpsstraat en Bovenweg

o

Op de Voorburggracht parkeren aan de oostzijde

o

Op de Voorburggracht en Bovenweg geen drempels en plateaus en 			
verkeerbelemmerende maatregelen

o

De Lepelaar en de Reiger inrichten als 50km zone en handhaven

o

In Sint Pancras de verkeersafwerking optimaliseren op de westelijke ontsluitingswegen

o

In Sint Pancras geen bouw of verkeer ontwikkelingen aan de oostzijde

o

Honden losloopgebieden creëren

o

Plaatsen van genoeg afvalbakken voor hondenpoep

o

BOA handhaving op honden- en paardenpoep

o

BOA handhaving op snelvaren

o

Actief handhavingsbeleid van speciale opsporingsambtenaren de zg. BOA’s

o

Een actief lik op stuk beleid bij hufterig/baldadig gedrag

o

Meldcentrum voor overlast en vernielingen voor BOA’s

o

Effectieve inzet bij melding van overlast of vernielingen

o

Inzet van BOA’s bij spanningen in de buurt

o

Structurele horeca overleggen weer constructief maken

o

Verbeter processen voor wettelijke aanrijtijden van brandweer

o

Inzet van burgernet verhogen

o

Het op tijd verwijderen van zwerfafval en rommel

o

Handhavend optreden op overstekend groen zoals heesters en bomen op trottoir en
wegen eventueel met BOA
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O UDERENBELEID
Aanpasbare woonomgeving

De laatste jaren is er sprake van een toenemende
vergrijzing en in Nederland neemt het aantal
ouderen toe. Het aantal 75-plussers zal
verdubbelen van 1,2 miljoen nu tot 2,6 miljoen
in 2040. De hervormingen van de decentralisatie
van de WMO en AWBZ houdt onder meer in dat
de overheid stimuleert dat ouderen niet meer
naar een zorginstelling verhuizen, maar langer in
hun woning blijven wonen. Dorpsbelang Langedijk
is van mening dat een dergelijk beleid ook
betekent dat een geschikte aanpasbare en veilige
woonomgeving een randvoorwaarde is om langer
thuis kunnen blijven wonen.

Levensloopbestendige woningen

Een actieplan ouderenhuisvesting en
leefomgeving is dan ook zeker geen overbodige
luxe. De behoefte in de dorpen is er al, en
juist vanwege de opgelegde maatregelen van
langer in de eigen woning blijven wonen,
zal die vraag alleen maar toenemen. Met
ouderenhuisvesting denken we aan woningen
die geschikt zijn om oud in te kunnen worden,
de zogenoemde levensloopbestendige
woningen of mantelzorgwoningen. Maar ook
vormen van gemeenschappelijk wonen, een
woonvorm waarbij de bewoners beschikken
over een zelfstandige woning, maar ook over
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Complexe zorgaanvraag

Als iets goed moet worden aangepakt dan is het
ouderenbeleid. Er is nog veel onduidelijkheid
hoe de nieuwe zorgarrangementen er uit gaan
zien. De complexiteit van zorg rondom de oudere
patiënt neemt toe. De patiënt wordt ouder, woont
langer zelfstandig en wordt hulpbehoevend. Dit
heeft als gevolg dat er veelal sprake is van een
complexe zorgvraag. Wat beter moet in Langedijk
is de speciale zorgvoorziening. Een voorbeeld
hiervan is de zorg voor dementerende mensen.
Voor deze groep is zorg aan huis niet mogelijk en
dus moeten er voorzieningen gecreëerd worden.
Daarin schiet Langedijk nu tekort. Daar waar
wijksteunpunten en zorgcirkels nodig zijn zal dat
ook geregeld moeten worden.
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Denken vanuit de persoon
Iedereen moet meedoen volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat
geldt ook voor mensen die daar om welke reden
dan ook belemmeringen in ervaren. Om dit te
realiseren is er in de Wmo de ‘compensatieplicht’
opgenomen. De compensatieplicht verplicht
een gemeente om de beperkingen van iemand
zo te compenseren dat hij kan meedoen in
de samenleving. Daarbij kijkt de gemeente
samen met de burger naar de beste oplossing.
Dorpsbelang Langedijk ziet dat als een
vooruitgang omdat het een andere manier van
denken is: vanuit de persoon en niet vanuit
voorzieningen.

Mantelzorg

Met name het welzijn van de ouderen zal in de
toekomst door isolement en eenzaamheid onder
druk komen te staan. De mantelzorg is hier goed
van toepassing echter de mantelzorger is niet
altijd zichtbaar, het is belangrijk om hier oog voor
te hebben. Een praktijkondersteuner werkzaam
met ouderen kan een vertrouwensfunctie
vervullen in signalering en preventie van
overbelaste mensen in de mantelzorg. Doordat
ouderen langer zelfstandig zullen wonen en
mantelzorg toe zal nemen zal de gemeente
informatieoverdracht moeten faciliteren. Als de
zorg verschuift naar meer zorg aan huis moet de
gemeente ook kennis en kunde overdragen is ons
standpunt.

Gezelligheid in plaats van eenzaamheid

Bij een geschikte, aanpasbare en veilige
woonomgeving is het vitaal houden van
dorpskernen ook noodzakelijk. Dit in de vorm
van voldoende winkels voor de dagelijkse
boodschap en organisaties voor zorgvoorziening.
Dorpshuizen vervullen een sociaal behoefte
tegen eenzaamheid. Het bevordert de sociale
samenhang. Het is immers een ontmoetingsplaats
voor dorpsbewoners en verenigingsleven. Veilige
fiets- en wandelroute naar de voorzieningen
toe zijn een must. Voor welzijn en rust is het
belangrijk dat in het leefgebied van ouderen
wandelpaden in groene en/of aan waterrijke
gebieden zijn. Ouderen hebben behoefte aan van
die hoekjes met uitkijk naar de drukte van de dag.

DORPSBELANG LANGEDIJK STAAT OP VOOR DE OUDEREN DOOR:
o

Bouw van zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen

o

Kangoeroe woningen ruimhartig toestaan

o

Zorginfrastructuur in de omgeving van zorghuizen

o

Zorgvoorzieningen voor dementerende mensen

o

Locatie voetbalveld bij Buitenzorg en Overbrugging bestemmen voor 			
levensloopbestendige woningen en gemeenschappelijk wonen

o

Actieplan voor ouderenhuisvesting

o

Opstellen regionale visie domotica voor slimme ICT inzet

o

Verstrekken van hulpmiddelen zoals voorzieningen in huis

o

Molenhoeve Sint Pancras als hart van een z.g. zorginfrastructuur en mogelijke 		
levensloopbestendige woningen

o

Mogelijk maken van een gezondheidscentrum onder één dak in Sint Pancras

o

Buitenzorg in Zuid-Scharwoude als hart van een z.g. zorginfrastructuur

o

Horizon in Broek op Langedijk als hart van een z.g. zorginfrastructuur

o

Het faciliteren van een zorg- netwerk van vrijwilligers

o

Opstellen visie wensen en mogelijkheden door zorgaanbieders, welzijn en 		
woningcorporaties

o

Voldoende maatwerk voor maatschappelijke ondersteuning

o

Maatwerk op zorgaanvraag alsmede inzet van sociale wijkteams

o

Mogelijk maken van woonservicezônes dichtbij wijksteunpunten

o

Onderzoek naar mogelijkheid van een speciale zorginstelling

o

Haalbaarheidsonderzoek voor gemeenschappelijk wonen in diverse dorpskernen

o

Locatie Mariaschool beschikbaar stellen voor een z.g. Dorpshuis

o

De activiteiten van de Overbrugging verhuizen naar de locatie Mariaschool

o

Stimuleren van activiteiten in de dorpshuizen De Geist, Het Behouden Huis en de 		
Overbrugging (Mariaschool)

o

Stimuleren van activiteiten van stichting Wonenpluswelzijn

o

Veilige en vlakke wandelroutes met goede voorzieningen voor rollator en rolstoelen

o

Maatschappelijke voorziening toegankelijk voor mindervalide

o

Lijnmarkeringen op de weg voor oversteken en rollatorproef vlakke trottoirs met goede
opritten

o

Sint Pancras noord herbestrating voor geschikt maken voor rollator en rolstoel

o

In Oudkarspel een trottoir aan de westkant en vrij van obstakels

o

Ouderen betrekken in de Dorpsplatforms

o

Rustpunten voor ouderen zowel binnen als buiten met oog op de dagelijkse gang van
zaken
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J EUGDBELEID
Jeugd brengt leven

Jeugd brengt leven in Langedijk. Met een feestdag
zoals Koningsdag is dat goed te zien. Iedereen
van alle leeftijden komt samen, één en al
saamhorigheid. De jongeren zijn onze toekomst en
in plaats van te klagen over vervagende waarden
en normen moeten we ons realiseren wat ze ons
te bieden hebben. Dorpsbelang Langedijk zet zich
in voor de jeugd en wil dat ze zich binden aan
onze gemeente.

Stimulerende ondersteuning bij opvoeding

Jeugdbelang is gediend bij een goed
jongerenbeleid. Kinderen opvoeden is een
uitdaging en ouders zijn primair verantwoordelijk
voor de opvoeding. Persoonlijke groei en
zelfontwikkeling zijn belangrijk om kinderen
te doen uitgroeien tot zelfstandig denkende
en handelende mensen. Opvoeden zonder
problemen bestaat bijna niet en er zijn ouders
die het moeilijk vinden om de aan hen gestelde
verwachting waar te maken.

Kinderen van nul tot twaalf

Ouders en scholen kunnen samen richting geven
aan de ontwikkeling van het kind. Dorpsbelang
Langedijk is een voorstander van de nieuwe
ontwikkeling van een Integrale Kind Centra (IKC)
en het faciliteren daarvan. Het gaat een stap
verder dan een brede school. Het is een plek waar
kinderen van nul tot twaalf jaar kunnen leren,
spelen en ontwikkelen. Het draagt bij aan de
behoefte van kinderen en ouders, want ook de
huidige peuterspeelzalen houden op deze manier
bestaansrecht.

Omgaan met de zorg voor jeugd
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Jeugdzorg voor de jongeren met problemen van
nul tot drieëntwintig jaar moet laagdrempelig
blijven. Het huidige model van de jeugdzorg
is een doodlopende weg van hulpverlener op
hulpverlener. Het Centrum Jeugd en Gezin zal een
werkwijze moeten hanteren met als basis ‘1 gezin
1 plan’. De nadruk moet komen te liggen op eigen
kracht uitvoeren met steun van de hulpverleners.
Bij problemen in de buurt zijn huiskamer
gesprekken een manier om mensen tot elkaar te
brengen. Breng buurtbewoners en jongeren die
last geven met elkaar in contact. Het verbetert

ook de sociale doelmatigheid van de buurt en het
wederzijds respect.

Geef jongeren de ruimte

De jeugd heeft ruimte nodig om te spelen. Niet
ergens weggestopt in een klein onbebouwd
hoekje van de gemeente, maar op een speelweide
met een veilige open zichtlocatie. Klimwanden,
skatebanen en voetbalvelden kunnen een bijdrage
leveren aan de ontplooiing van het kind. Bij het
opknappen van de oude wijken moeten we de
jeugd niet vergeten. Ook zij hebben behoefte aan
een eigen plek, maar creëer die plek zo, dat zij
zich opgenomen voelen in de gemeenschap. Hou
ze vast en geef ze ruimte is het credo.

Zwemdiploma A voor ieder kind

Sport is gezond voor lijf en geest en kan een
belangrijke bijdrage leveren om de sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Sportactiviteiten
voor de jeugd in de wijken moet daarom worden
gestimuleerd. Dorpsbelang Langedijk wil dat
de gemeente initiatieven van verenigingen
daadwerkelijk steunt, om zo de jeugd de ruimte
te geven. Tevens zijn wij voorstander van een
waterrijk Langedijk. DIt gecombineerd met het
idee dat ieder kind zou moeten kunnen sporten
willen wij zwemmen mogelijk maken voor
iedereen. Daarom willen wij het zwemdiploma A
opnemen in de Langedijker pas.

Plezier met muziek

Muziek is een fundamenteel onderdeel van
onze cultuur en kan een grote rol spelen in de
opvoeding van een kind. Muziek maken heeft een
positieve uitwerking op de cognitieve ontwikkeling
van kinderen. Muzieklessen dienen financieel
laagdrempelig te zijn. Niet het realiseren van
muziekles moet het doel zijn, maar het plezier en
onder de knie krijgen van een muziekinstrument.
Muziekverenigingen dragen daartoe bij door
muziekinstrumenten daarvoor beschikbaar te
stellen.

DORPSBELANG LANGEDIJK ZORGT VOOR DE JEUGD DOOR:
o

Ondersteuning van maatschappelijke instellingen voor jongeren

o

Ondersteuning van Centrum voor Jeugd en Gezin voor jeugdzorg

o

Het probleem van het kind als uitgangspunt te zien en niet de instelling met het 		
product

o

Achterstandskinderen niet achter-, maar vooraan te zetten in hulpverlening

o

Een efficiënt aanbod van onderwijs huisvesting

o

Veilige wandel/fiets routes naar de scholen

o

Ontwikkel Integrale Kind Centra voor opvang en onderwijs in schoolclusters

o

Integrale Kind Centra in afstemming met ouders van gewenste pedagogisch beleid

o

Jongeren te activeren en de bijstandsafhankelijkheid tegen te gaan

o

Versterken van de arbeidsparticipatie van jongeren om sociale uitsluiting en 		
criminaliteit tegen te gaan

o

Voldoende steun aan jeugdzorg in de vorm van één plan voor gezin

o

Dorpshuizen en horecazalen te betrekken bij huiskamerprojecten voor de jeugd

o

Mogelijk maken van jeugdactiviteiten in dorpshuizen

o

Muziekeducatie aan verenigingen en scholen

o

Speelplekken voor de jeugd zoals; speelweide, skatebaan, voetbal- basketbalveldje

o

Sportactiviteiten voor de jeugd te stimuleren

o

Betrekken van de jeugd bij ontwikkelen en uitvoeren t.b.v. plannen voor de jeugd

o

Het betrekken van de lokale sportverenigingen bij jeugdactiviteiten in de dorpskernen

o

Zwemdiploma A voor ieder kind! Door opname in Langedijker pas

Dorpshuizen en horecazalen

Al generaties lang bestaan “hangjongeren”. Alleen
de naam is in de loop der tijd veranderd. Het zijn
jongeren die in een zoektocht naar volwassenheid
en het “erbij willen horen”, specifieke aandacht
vragen. Daar is op zich niets mis mee, het moet
echter niet zo zijn dat er voor andere burgers
gevoelens van onveiligheid ontstaan. Door ze
te betrekken bij het oplossen van problemen
of het zoeken naar die oplossingen worden ze
medeverantwoordelijk en dat draagt bij aan hun
maatschappelijke bewustwording. Dorpsbelang
Langedijk is voorstander deze jongeren ruimte
te geven in dorpshuizen of horecazalen waar ze
met leeftijdgenoten onder elkaar activiteiten
kunnen ontplooien onder begeleiding van oudere
vrijwilligers. Ook sluiten wij niet de ogen voor

de jongeren tussen de zestien en achttien
jaar. Waar gaan zij gezelligheid halen tijdens
dorpsfeesten? Wij vinden dat er voor deze groep
bij evenementen gelegenheid moet zijn om fris
feest te vieren.
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L ANGEDIJK NATUURLIJK
Milieu en duurzaamheid

Natuur en recreatie

Duurzame producten

Cultuurhistorisch en waterrijk

Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit
van ons leven en dat van de generaties die na
ons komen. Dorpsbelang Langedijk wil een grote
inzet van de gemeente. Milieu en duurzaamheid
moeten een prominente plaats krijgen in de
beleidsontwikkeling voor een permanente en
veilige beheersing van milieuproblemen. Verder
dient de gemeente de mogelijkheden van zonneenergie actief te faciliteren. Ook initiatieven als
“groene daken/groene muren” etc. dienen actief
gesteund te worden.

Maatschappelijke organisaties zien steeds meer
mogelijkheden om duurzame ontwikkeling
zelf in de praktijk te brengen er worden
duurzame producten geproduceerd, huizen en
gebouwen worden energie-zelfvoorzienend
gemaakt, en afvalwater wordt hergebruikt.
Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om
een andere rol van de overheid. De gemeente
stimuleert haar burgers te werken aan een
duurzame toekomst en ondersteunt daarom die
initiatieven met raad en daad.

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. Ter verbetering
van het dierenwelzijn en ter voorkoming van
overlast bevordert de gemeente preventieve
maatregelen. Gespecialiseerde organisaties, zoals
het dierenasiel en de dierenambulance dienen
sterker ondersteund te worden. Voor vragen
over bijvoorbeeld zwerfdieren, „plaagdieren‟
en bijenzwermen vind Dorpsbelang Langedijk
het noodzakelijk om een vorm van een lokaal
centraal advies- en informatiepunt te hebben voor
antwoord op de vele vragen.

17

Een leefbare gemeente kenmerkt zich onder
andere door natuur en recreatiebeleid. De
behoefte aan recreatie neemt toe. Naast de
bescherming van natuur en landschap moeten
ook maatregelen genomen worden om de
ontwikkeling van recreatie te bevorderen. In een
samenhangend beleid heeft dit ook economische
voordelen. Dat betekent onder andere ook
het realiseren, onderhouden en verbeteren
van toeristische en recreatieve fiets- vaar- en
wandelroutes.

Langedijk is een waterrijk gebied en vormt een
belangrijk onderdeel in de ruimtelijke opbouw.
Bij nieuwe plannen moet gekeken worden hoe
aan de doorvaarbaarheid gestalte kan worden
gegeven. Niet overal is op korte termijn geld
voor, maar de visie is er wel. Dan maar met
kleine stapjes vooruit. Van belang is dat de
cultuurhistorische waardevolle gebieden in stand
worden gehouden. Varen is een groot goed in
Langedijk en het beheer en onderhoud is dan
ook geen overbodige luxe. Verbetering van
doorstroming en doorvaarbaarheid kunnen bij
ruimtelijke ontwikkelingen in werk gecombineerd
uitgevoerd worden. Het investeren in waterwegen
is een goede ontwikkeling voor de natuur.

Natuurgebieden

Langedijk wil haar landelijk gebied groen en
landelijk houden. Natuur, landbouw en water
vormen het buitengebied. Langs de randen van
de dorpen hebben we natuurgebieden die we
moeten koesteren. Voor de biodiversiteit zijn de
gebieden Oosterdel, de Kleimeer, Het Waartje,
Zuidveld, de oevers van kanaal Kolhorn/Alkmaar,
de Molenkrocht in de Geestmerambacht,
de Oostrand van Sint Pancras en de Groene
Loper. Ecologisch beheer, waaronder het
creëren van natuurvriendelijke oevers langs
bestaande watergangen, is een instrument om
biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. De
openstructuren en zichtlijnen zijn beeldbepalende
contouren van de dorpen en dienen dan ook
behouden en versterkt te worden.

DORPSBELANG LANGEDIJK EN EEN NATUURLIJK LANGEDIJK DOOR:
o

Inspanning tegen teloorgang van de natuur op langere termijn

o

De mens inzichtelijk maken dat zij een onderdeel zijn van ecosystemen

o

Verantwoordelijkheid om andere levensschepsel niet weg te vagen

o

Intensiveren naar een duurzame samenleving

o

Streven zoveel mogelijk klimaatneutraal te ontwikkelen

o

Stimuleren van zonnepanelen en faciliteren van zonnepanelen projecten op nog open
industrie grond

o

Windmolens niet plaatsen bij de woonkernen i.v.m. geluidsoverlast

o

Onderzoek tot gebruik van opwekking duurzame energie in de vorm van aardwarmte

o

Actief inzetten om afval te scheiden is 1.5 x beter voor milieu

o

Gebouwenbeheer moet leiden tot energiezuinige gebouwen

o

Energie besparende nieuwbouwwoningen en verduurzaming bedrijven

o

Geestmerambacht aan de noordzijde geschikt houden voor recreatieve doeleinden

o

Binnenring Geestmerambacht is voor wandelen en recreatie

o

Doorvaarbaarheid bij nieuwe projecten in het plan toepasbaar maken

o

Varen is er voor iedereen, maar wel volgens de snelheidslimieten

o

Waterloket voor vragen en klachten in uw woongebied

o

Museum Broeker Veiling steunen als centraal punt voor de toeristeninformatie.

o

Ondersteunen van toeristische activiteiten zoals Museumpareltjes

o

Voorzienig voor een camperplaats in de bebouwde kom

o

Honden losloopgebieden creëren

o

Ten oosten van de Oostelijke Randweg in Noord-Scharwoude een parkachtige 		
landschap met veel bomen en ecologische oevers met wandelpaden

o

Aansluitende Wandelpaden door de verschillende groene zones in Noord- en ZuidScharwoude

o

Oostkant van Sint Pancras en oostkant van Oudkarspel ontwikkelen als ecologisch
hoofdstructuur

o

Aan de westkant van Sint Pancras bij het aan te leggen meer een wandelpad met 		
rustpunten

o

Mogelijkheden voor bed & breakfast ruimhartig toepassen
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