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SP = Samen voor Wonen

Wonen Code Rood!
Het is het hoogste alarmniveau voor de woningbouw. Er is een schreeuwend tekort
aan woningen in onze gemeente: dit geldt voor gezinnen die aangewezen zijn op een
huurwoning of betaalbare koopwoning voor starters, ouderen en eenpersoons
huishoudens. Meer dan 80% van de nieuwbouw in Schagen is nu in de praktijk
bestemd voor de hogere inkomens. De huidige ambitie van 30 tot 40% woningen
voor de sociale huur- en koopwoningen wordt niet gehaald. Voor ouderen en
jongeren wordt al helemaal niet gebouwd. Terwijl bouwen voor senioren de
doorstroming aanzienlijk kan bevorderen. Veel ouderen willen wel kleiner of
gelijkvloers wonen, maar die woningen zijn gewoon niet beschikbaar of
onbetaalbaar.
De druk op de woningmarkt is extra groot door de extreme prijzen in de Randstad,
waardoor steeds meer woningzoekenden uit deze regio uitwijken naar de Noordkop.
Hierdoor wordt de druk op de woningmarkt in Schagen steeds groter.
De SP wil daarom een krachtige ingreep op de woningmarkt in Schagen en het
aanscherpen en toepassen van regelingen die maken dat in Schagen meer
betaalbare woningen beschikbaar komen en ook blijven.
In de praktijk neemt de woningnood in de sociale sector toe in plaats van dat zij
afneemt. Ondanks de hoge ambities van dit college, loopt Schagen zelfs achter bij de
landelijke cijfers.
Muggenburg
In de wijk Muggenburg kunnen meer dan 300 huizen gebouwd worden. Het feit dat
de grond eigenaar is van een projectontwikkelaar belooft niet veel goeds voor de
sociale woningbouw. Het korte termijn belang in Schagen is dat er snel en veel
sociale huur en koopwoningen gebouwd worden. Dat is uitermate urgent. De SP wil
dat de gemeente onderhandelt met de projectontwikkelaars van Muggenburg en dat
ingezet wordt op massale sociale bouw. Dat is realiseerbaar, als er tegelijkertijd
perspectief geboden aan de projectontwikkelaar om te kunnen bouwen in Schagen
Oost.

De SP gaat zich inzetten voor:

*

Dat de gemeente zelf werk maakt van woningbouwplannen in samenwerking
met de Wooncompagnie.

*

Bij de bouw van huizen dient rekening gehouden te worden met een
levensloopbestendige woning. (Ruimte voor een eventuele stoellift, ruime
badkamer en een ruime slaapkamer).

*

Van 30% ophogen naar 80% van de te bouwen woningen, minimaal 350
woningen per jaar. Om meer betaalbare sociale huur-, en koopwoningen te
stimuleren.

*

Deze ophoging van de sociale bouw is mogelijk door gronden die nu in bezit
zijn van projectontwikkelaars op te kopen of te ruilen met de toekomstige
bouwlocaties in Schagen oost

*

Door deze ruil of koop komt o.a. in Muggenburg veel ruimte voor sociale en
betaalbare woningen.

*

In het koopcontract laten vastleggen dat ze bij verkoop niet met hoge winsten
worden door verkocht (antispeculatie beding) zodat ze behouden blijven voor
de sociale sector.

*

Dat de gemeente alle middelen moet gebruiken om de woningen voor
iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. Om de koopprijs van
woningen te verlagen: grond in erfpacht en/of huurkoop van woningen zijn o.a.
middelen die al in tal van gemeenten worden toegepast.

*

Handhaving van verbod van woningen die gekocht worden ten behoeve van
recreatief wonen of recreatieve verhuur. We handhaven de zelfbewoningplicht.
Inwoners van Schagen toestemming geven voor een periode van 5 jaar te
wonen in een recreatiewoning. Dit zodanig regelen dat de geoormerkte
recreatiewoning gedurende 5 jaar door de bewoner gebruikt mag worden om
te wonen. Daarna vervalt het woonrecht. Recreatiewoningen/parken die daar
bouwkundig voor in aanmerking kunnen worden omgezet naar wonen.

*

Binnen de verschillende kernen is grote behoefte aan nieuwbouw en daar
wordt te weinig gebouwd. Nieuwbouw is van groot belang voor behoud van de
voorzieningen (scholen!), de leefbaarheid en om en om jongeren te
behouden. Daarom moet er een plan komen voor alle dorpen waarin dit
verwezenlijkt wordt.

*

Verkoop van huurwoningen is soms in het kader van de bedrijfsvoering van de
wooncorporatie wenselijk . Deze huurwoningen mogen alleen verkocht worden
aan inwoners die een huurwoning achter laten.

*

Door de toenemende vergrijzing wordt het tekort aan woningen voor senioren
steeds urgenter. Er moet fors meer gebouwd worden voor ouderen. Bij de
bouw voor ouderen moet de bouw zodanig zijn dat ouderen bereid zijn te
verhuizen: ruime appartementen/woningen met voorzieningen zorg binnen
handbereik. De woonoppervlakte en huizenprijzen moeten in verhouding staan
met de huizen die zij achterlaten.

SP = Samen voor Zorg

Aanbestedingen WMO
Jeugdzorg
Gezondheidszorg
De zorg moet voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar zijn. Dat betekent voor
de SP dat aanvragen voor zorg binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld en
eigen bijdrage naar draagkracht wordt betaald. De tekorten in de jeugdzorg en WMO
zijn groot, maar we zullen alles op alles zetten om de bureaucratische wijze te
beperken om daar de kosten te besparen. We maken de aanvragen eenvoudiger en
zorgen voor goede clientèle ondersteuning.
Het kind in de jeugdzorg staat centraal. Niet ieder probleem is een jeugdzorg
probleem, maar wanneer een kind hulp nodig heeft moet het worden geholpen. De
rol van het wijkteam blijft hierin essentieel. De gemeente gaat het de zorgcowboys
moeilijk maken. Voorkomen is beter dan genezen daarom willen we veel aandacht
voor preventie en kwaliteit.
De SP gaat zich inzetten voor:
*

Een aanbestedingsvrije en marktwerkingvrije gemeente. Er wordt gekeken
naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. De gemeente zoekt actief naar
mogelijkheden om zonder aanbestedingen te werken.

*

Er komen zorgbuurthuizen daardoor kun je gewoon in je eigen buurt blijven
wonen en oud worden. Dat kan in nieuwbouwlocaties en de dorpen.

*

Mantelzorgers zijn heel belangrijk, de gemeente ondersteunt en faciliteert de
mantelzorgers ruimhartig. Bij elk wijkteamcontact wordt een folder uitgereikt
waarin de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers concreet
beschreven worden.

*

Het alcoholgebruik onder 55-plussers is een toenemend
gezondheidsprobleem. Er zal uitgebreide voorlichting gegeven worden en de
toegang tot de hulpverlening is laagdrempelig.

*

Armoedebeleid: De bekendheid met voorzieningen als meedoepakket 65+,
kindpakket en geluksbudget moet vergroot worden. Het budget moet
ruimhartig en zonder onnodige bureaucratie verstrekt worden. De drempels
voor het aanvragen moeten verlaagd worden en niet alleen digitaal kunnen.
Mensen met een maximaal inkomen van 110% van de bijstandsnorm kunnen
een voorziening aanvragen. De SP wil deze drempel verhogen naar 130%.
En voor het geluksbudget naar 140%. De gemeente zal dan ook actief
inwoners moeten informeren en benaderen.

*

De gemeente gaat zich inzetten voor de ondersteuning en het faciliteren van
een sociaal raadsman/adviseur in deze steeds complexer wordende
maatschappij.

SP = Samen voor Klimaat en Duurzaamheid

Het klimaat
Ook de SP heeft ernstig zorgen over ons klimaat en onderschrijft dat er drastische
stappen nodig zijn om de klimaatdoelen te kunnen bereiken. Veel mensen zijn ook
bereid er iets aan te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
De huidige RES (Regionale Energie Strategie) wordt volgens de SP gekenmerkt door
een partijtje paniekvoetbal. Voor de RES mag alleen gebruik gemaakt worden van
bestaande en bewezen technologie zoals windmolens, zonnepanelen en biogas.
Veelbelovende technieken zoals waterstof en de thorium reactor blijven buiten
beschouwing omdat de techniek er nog niet is of niet bewezen is.
Een groot probleem voor de huidige RES is dat het elektriciteitsnetwerk verreweg
onvoldoende is om de ambities op korte termijn te realiseren. Het vergroten van de
capaciteit van het netwerk gaat aanzienlijke bedragen kosten en gaat veel tijd in
beslag nemen. Dit zal de uitvoering van de plannen aanzienlijk vertragen.
Dat betekent dat er veel meer tijd beschikbaar is om de mogelijkheden van
alternatieve energievormen te onderzoeken en te wachten op ontwikkelingen. Ook is
het van belang om initiatieven te nemen om onze inwoners te helpen met woningen
te isoleren.
HVC
De kosten van afvalverwerking dreigen de pan uit te rijzen. De SP wil dat de kosten
van HVC stabiliseren en niet verder stijgen. De SP is tegen betaling per kg. Dat
werkt zwerfvuil in de hand.

De SP gaat zich inzetten voor:

Dat de gemeente druk uitoefent op het vergroten van het elektriciteitsnetwerk.
*

De SP wil windmolen op zee, waardoor windmolen op het land en in het
IJsselmeer overbodig worden en gezondheidsschade wordt voorkomen.

*

Kleine windmolens, maximum wiekhoogte 15 meter om te voorzien in de eigen
energiebehoefte van agrarische bedrijven zijn onder voorwaarden mogelijk.

*

Zonneparken op gemeenschappelijk gronden (parkeerplaatsen, langs wegen
en kanalen) dienen gemeenschappelijk eigendom te zijn en niet uitgeleverd te
worden aan commerciële partijen De gemeente moet het initiatief nemen voor
coöperatieve structuren en bestaande coöperaties daadwerkelijk
ondersteunen.

*

Bij de verdere uitwerking van de RES dienen inwoners actief betrokken te
worden en ook daadwerkelijk inspraak hebben.

*

Collectief energie opwekken en collectief eigenaarschap in wijken en kernen
wordt actief en financieel ondersteunt.

*

Realiseren van extra ondersteuning voor ouderen en mensen die het niet
kunnen betalen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals
isoleren. Deze mensen actief benaderen.

*

Financiële ondersteuning van maatregelen voor mensen met een laag
inkomen. Mensen met een laag inkomen wonen vaak in oudere, slecht of niet
geïsoleerde woningen. De rekening van de klimaatcrisis mag niet bij de
mensen met de laagste inkomens gelegd worden.

*

We richten een klimaatfonds in. Met dit fonds kunnen onze inwoners, in
financiële samenwerking met de gemeente, meedoen aan de energietransitie
en zo hun bijdrage leveren aan het beschermen van het klimaat, de natuur en
het milieu.

SP = Samen voor Jong en Oud
Jongerenbeleid
Voorzieningen voor jeugd en jongeren zijn schaars in Schagen. Voor ontmoeting zijn
jongeren veel op de horeca aangewezen. Weliswaar spelen de sportvereniging een
belangrijke rol bij de ontmoeting maar een groot deel van de jongeren heeft geen
binding met een sport vereniging, hebben geen interesse in georganiseerde sport en
worden daarom niet bereikt. Jeugd en jongeren werk wordt in Schagen ingezet doch
deze worden ingezet ten behoeve van overlast vermindering en richten zich vooral
op jongeren die ontspoort zijn of dreigen te ontsporen. De groep die geen overlast
geeft moeten in beeld komen.
Schagen heeft jeugd en een jongerenbeleid nodig.
De SP gaat zich inzetten voor:
Jongeren actief betrekken door een wethouder jeugdzaken en een jeugdraad.
*

Het opzetten van een jeugd en jongerenbeleid.

*

Het mogelijk maken van ontmoetingsplekken.

*

Het beleid dat gericht is op drugs- en drankpreventie onder jongeren wordt
voortgezet. Dus alcohol- en drugscontroles en voorlichting op scholen.

*

De gemeente ondersteunt en faciliteert evenementen die gericht zijn op
jongeren

*

Op het jongeren- en opbouwwerk is het laatste decennium flink bezuinigd. De
SP vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de jeugd.

*

Basisscholen moeten in dorpen en kernen aanwezig blijven. Dat is belangrijk
voor de leefbaarheid en het verenigingsleven.

Ouderenbeleid
Er is geen ouderenbeleid in de gemeente Schagen. Er is een groot tekort aan
seniorenwoningen, het openbaar vervoer sterft uit, voorzieningen in de dorpen
verminderen. Subsidies voor verenigingen van ouderen zijn van belang in de strijd
tegen eenzaamheid.
De SP gaat zich inzetten voor:
*

De gemeente zorg draagt voor samenwerking tussen alle ouderenbonden.
Dit samenwerkingsverband erkennen als officieel adviesorgaan van ouderen.

*

Het actief opsporen van stille armoede, sociaal isolement en eenzaamheid
onder ouderen.

*

Het eenvoudiger maken om aan te kloppen voor ondersteuning bij de
gemeente. Aanvraagformulieren moeten eenvoudiger.

*

Het ondersteunen en stimuleren van projecten voor huisbezoek aan ouderen
en de uitkomsten om te zetten in gemeentelijk beleid.

SP = Samen voor Veilige en Schone leefomgeving
Mensen moeten zich veilig voelen. Veilig wonen, veilig in het verkeer, veilig op straat.
Waar mogelijk gaan we inzetten op meer zichtbaarheid voor de wijkagent. De taken
voor wijkagent en boa’s moeten helder zijn en ze moeten meer worden ingezet.
Maar veiligheid is meer. Door gedrag van mensen te veranderen wordt wonen in
Schagen een stuk veiliger. Soms door strengere aanpak, soms door meer met
mensen in gesprek te gaan. Eigen ideeën van inwoners om veiligheid te vergroten
kunnen heel waardevol zijn.
Het gebied van de gemeente Schagen is een uniek en prachtig gebied waar het
goed wonen en recreëren is. Het uitgangspunt van de SP is dat de inwoners zich
daar thuis voelen en het gevoel hebben mee te tellen. Als het goed is, is er een
goede combinatie van bedrijvigheid, toerisme en woon, werk, leefklimaat van de
inwoners.
De SP wil dat de
bestuurders dichtbij de inwoners staan. Inwoners moeten mee kunnen praten over
wat er in de gemeente gebeurt. Iedereen doet mee ook mensen met een beperking.
Landbouw
Het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen is aan strenge voorwaarden gebonden.
Ondanks dat veelal aangegeven wordt dat de hoeveelheid gif binnen de
aanvaardbare normen blijft maakt de SP zich grote zorgen over de gevolgen voor de
volksgezondheid. Van gif dat binnen de normen blijft, blijk maar al te vaak achteraf
dat het toch schadelijk is voor de gezondheid. Daarom wil de SP dat de gemeente de
biologische teelt van bollen actief ondersteunt.
Voor intensieve veeteelt is geen plaats in onze gemeente.
Hondenpoep
Inwoners storen zich in toenemende mate aan de honden en paardenuitwerpselen
op straat, in de natuur en op de stranden. De APV dient hier beter op gehandhaafd te
worden.

Digitaal versus papier
Steeds vaker verlopen contacten via de sociale media en internet. Ook bij de
gemeente Schagen worden meer en meer zaken digitaal afgehandeld. Voor de
groep inwoners die daar moeite mee hebben of helemaal niet met internet of een
computer om kunnen gaan moet fysiek contact mogelijk blijven en moeten aanvragen
en andere communicatie ook gewoon op de papieren manier afgehandeld kunnen
worden.
De SP gaat zich inzetten voor:
Er komt een subsidieregeling om voor- en achtertuinen ‘groener’ te maken, zodat we
meer bestand zullen zijn tegen wateroverlast bij hevige buien.
*

De gemeente gaat de inwoners actief informeren over ‘gifvrij tuinieren’ en
zorgt ook zelf dat het gemeentelijk groen zonder gif wordt behandeld.

*

We maaien het gras zo vaak als het moet, maar minder vaak als het kan –
daarmee bevorderen we de biodiversiteit. Veiligheid voor onze inwoners is
daarbij altijd een leidraad.

*

actieve ondersteuning van biologische bollenteelt.

*

het door in de gehele gemeente poepzakjes automaten te plaatsen.

*

het handhaven op het niet aangelijnde van honden op de stranden.

*

het handhaven van het verbod op paarden buiten de toegestane perioden op
het strand.

*

het handhaven van de in de APV opgenomen verplichting van eigenaren om
ontlasting van paarden en honden op te ruimen.

*

de mogelijkheid om contacten met de gemeente telefonisch en op papier te
onderhouden.

SP = Samen voor Duurzaam Landschap en Groenbeheer
Ons landschap
De gemeente Schagen met zijn diversiteit aan kernen wordt gekenmerkt door rust en
ruimte. Stranden, afgewisseld met beeldbepalende kernen, open landschap en
natuur wisselen elkaar af. De SP vindt dat die ruimtelijke kwaliteiten gewaarborgd
moeten worden en ook voor het nageslacht bewaard moeten blijven. Er is een
duidelijk spanningsveld tussen de behoefte en noodzaak om het landschap te
behouden en de behoefte aan woningen. De SP is voorstander van woningbouw aan
de rand van de dorpen/kernen op agrarische gronden.

Pallas
De SP is tegen Pallas en de uitbreiding van Pallas en de nieuwe, geplande reactor.
Er zijn voldoende alternatieven voor de productie van isotopen.
ECN is een belangrijke werkgever in de regio, zeker daar waar het gaat om
hoogwaardige technische werk. Toch is de SP tegen de komst van de nieuwe reactor
Pallas. Er is grote onduidelijkheid over de financiële haalbaarheid en de noodzaak of
de reactor op lange termijn nog wel nodig is. Ook de veiligheid en een steeds groter
industrieel complex in onze kwetsbare duinen maakt dat de SP tegen uitbreiding is.
De SP is tegen verdere opslag van nucleair afval in Petten.
Groenbeheer
Er zijn kleine stapjes gemaakt ten behoeve van de biodiversiteit door de aanleg van
bloemenweides en de aanplant van bomen. In de komende raadsperiode zullen er
grote stappen gezet moeten worden. Meer groen in onze gemeente zal voor
verkoeling zorgen. Daarbij kan ook gedacht worden aan daktuinen, groene daken en
verticaal tuinieren. Daarnaast zal er ook een gedegen plan moeten komen voor de
waterberging in bebouwd gebied. Het verouderde riool, de sloten en waterpartijen
dienen zo nodig op schop te worden genomen en te worden uitgebreid.
Ook de controle op de halfjaarlijkse schouw zal terug moeten keren om zo het water
te kunnen laten doorstromen. Gemeente en eigenaren van afwateringen dienen
hierin hun verantwoording te nemen.
De SP gaat zich inzetten voor:
*

Het starten en ondersteunen van initiatieven om biodiversiteit in ‘het groen’ te
vergroten; daarbij betrekken we ook de inwoners. Zo starten we de actie “Een
boom voor elke Schagenees!”

*

Voor een subsidieregeling om voor- en achtertuinen ‘groener’ te maken, zodat
we meer bestand zullen zijn tegen wateroverlast bij hevige buien.

*

Dat de gemeente de inwoners actief gaat informeren over ‘gifvrij tuinieren’ en
zorgt ook zelf dat het gemeentelijk groen zonder gif wordt behandeld.

*

Dat het gras zo vaak als het moet, maar minder vaak als het kan. Daarmee
bevorderen we de biodiversiteit. Veiligheid voor onze inwoners is daarbij altijd
een leidraad.

SP = Samen voor De Buurt
Betrekken van inwoners bij besluitvorming, zeggenschap over je eigen buurt staan
hoog in het vaandel van de SP. De SP vindt het belangrijk dat inwoners werkelijk
invloed hebben op hun leefomgeving. De inwoners moeten al bij het begin van de
plannen betrokken worden. De SP is een sterk voorstander van het houden van een
raadgevende referendum en het instellen van het burgerberaad.
De dorpsraden zijn een afspiegeling van de inwoners en dus geen ondernemersclub.

Zij zijn een belangrijke spreekbuis van het dorp. Het is belangrijk om samen met de
dorpsraden tot heldere afspraken en procedureafspraken te komen. Zodat voor
besluiten en adviezen een zo groot mogelijk draagvlak komt.
Het is belangrijk dat er wijkraden komen naar het model van de dorpsraad. De SP
vindt dat de adviesfunctie van de dorpsraden/wijkraden geformaliseerd moet worden
en adviezen een formele status krijgen.
Burgerinitiatieven worden door de gemeente serieus genomen. Het college zorgt
voor een duidelijke afhandeling. Begrijpelijk is dat sommige initiatieven niet op korte
termijn gerealiseerd kunnen worden, in die gevallen wordt gezorgd voor een duidelijk
besluit en tijdspad zodat burgers zich niet met een kluitje in het riet gestuurd voelen.

De SP gaat zich inzetten voor:
*

Verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en in de
gemeente georganiseerde evenementen. Mensen met een beperking moeten
ook mee kunnen doen.

*

Initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in de woonomgeving te
verbeteren zullen door de gemeente worden ondersteund, mits de acties en
maatregelen samen met de bewoners worden uitgevoerd.

*

Elke buurt verdiend een buurthuis of een ruimte met een buurthuisfunctie.

*

Daar brengen we welzijnsvoorzieningen onder. Daar kunnen bijvoorbeeld
zorgverleners, wijkagent en andere instanties spreekuur houden.

*

We willen voldoende ruimte voor de jeugd (ook de oudere jeugd) om zich te
vermaken.

*

Goed omgaan met de buurt betekent inzicht hebben in hoe we omgaan met
afval, verkeer, speelruimte , groen en wonen. Dat doen we samen met de
bewoners.

SP = Samen voor Toerisme en Recreatie
Toerisme
Toerisme is belangrijk voor de gemeente Schagen. Is belangrijk voor de
instandhouding van de voorzieningen, het winkelbestand en de werkgelegenheid.
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor inwoners en bedrijven. De
gemeente Schagen heeft inkomsten uit de toeristenbelasting. Het is maar zeer de
vraag in hoeverre de opbrengsten van de toeristenbelasting de kosten die door de
gemeente voor het toerisme gemaakt worden gedekt worden door de opbrengsten.
Uit onderzoek in grote steden blijkt dat de dat de kosten verreweg niet gedekt

worden door de opbrengsten.
We zetten in op behoud van camping en caravans plekken voor mensen met een
kleine beurs. En zijn tegen de uitbreiding van vakantieparken.
De SP is zoals aangegeven een groot voorstander van toerisme. Ondanks het
belang van het toerisme is de SP kritisch op de ontwikkelingen. De toeristische druk
op een aantal kernen is onevenredig groot. De SP wil dat er gestopt wordt met
wervingscampagnes om meer toeristen naar onze regio te krijgen. Hoe het uit de
hand kan lopen is duidelijk op Texel, waar de overlast en druk zo groot is, dat
krampachtig geprobeerd wordt de toeristenstromen in te dammen.
De toeristenbelasting in Schagen behoort tot de laagste van het land. (Is nu €1,35)
En dat terwijl er in de gemeente Schagen ook gratis parkeren is in tegenstelling tot
andere kustgemeentes waar je € 1,90 per uur betaald.
Horeca & Evenementen
Herijking van het beleid horeca en grote evenementen
We willen een beleid, waarbij duidelijk gemaakt wordt waar de grenzen liggen om de
toenemende overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen.
De SP gaat zich inzetten voor:
*

Genoeg is genoeg: De grens wat het tussen toerisme betreft van de inwoners
en de ondernemers is bereikt.

*

We blijven in zetten op rust en ruimte en geen nieuwe parken.

*

We zijn ervoor om 350 woningen te bouwen in plaats van recreatiewoningen.
Bij plannen voor uitbreiding of vestiging van recreatiewoningen/parken
allereerst kijken of woningbouw zoals sociale huur en koopwoningen mogelijk
is. Het blijft onaanvaardbaar dat woningen in plukjes van 10, 15 bij elkaar
geschraapt moeten worden terwijl met hetzelfde gemak bijvoorbeeld 350
recreatiewoningen in de Boskerpolder gerealiseerd gaan worden.

*

Het verhogen van de toeristenbelasting naar €1,85.

SP = Samen voor Werk
Werk
De gemeente stimuleert gezamenlijk met andere gemeenten de werkgelegenheid in
de Noordkop. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke banenmotor en dient ook
ondersteund te worden.
Arbeidsmigranten
Er is in toenemende mate behoefte aan de inzet van arbeidsmigranten terwijl de
realisatie van woonvoorzieningen achterblijft. De verhalen over de huisvesting van
migranten zijn schrijnend: overvolle locaties, onhygiënisch, brandgevaarlijk en hoge
huurprijzen. Probleem voor de gemeente is dat waar ook een locatie gepland wordt,
er direct weer protesten ontstaan. De SP wil dat de gemeente bij het realiseren van
projecten doorpakt en snel tot realisatie komt. De SP is voorstander van tijdelijke
locaties (voor 20 jaar) zodat omwonenden en industrie de garantie hebben dat de
betreffende grond na 20 jaar weer beschikbaar komen voor reguliere projecten.
Voor veel ontwikkelaars is het huisvesten van arbeidsmigranten een verdienmodel.
De SP wil dat de grotere voorzieningen door de woningbouwcorporaties gebouwd
worden.
De SP gaat zich inzetten voor:
*

het opknappen, intensiever bebouwen en duurzamer maken van bestaande
bedrijventerreinen.

*

het door de gemeente aantrekken van bedrijven die duurzaam en
milieuvriendelijk werken.

*

het behoud van de opslag op de OZB ten bate van de “Ondernemers
Federatie Schagen”blijft in stand, maar dat betekent ook dat we zeggenschap
blijven houden op de bestedingen van dit geld door de OFS.

*

samenwerking met woningbouwcorporaties voor huisvesting van
arbeidsmigranten.

*

het menswaardig huisvesten van arbeidsmigranten voor een redelijke huur. En
het voorkomen dat ze van de een op de andere dag op straat worden gezet bij
ontslag. Huisvesting moet geen verdienmodel zijn.

SP = Samen voor Veilig Verkeer en Vervoer
In onze gemeente moet je veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Fietsen in onze
gemeente moet veilig zijn. Waar nodig maken we kruisingen veiliger en passen we
de verlichting aan eventueel in overleg met de provincie. Kinderen moeten veilig naar
school kunnen fietsen. Fietspaden in onze gemeente worden uitgebreid.
Uiterst zorgelijk zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar vervoer. Als
er niet ingegrepen wordt zijn de dorpen/keren nauwelijks of niet bereikbaar per bus.
Vaak is dat nu al het geval. Door het ontbreken van voorzieningen in de
dorpen/kernen en het ontbreken van een adequaat openbaar vervoer wordt de druk
steeds groter van ouderen die naar de kern Schagen willen verhuizen. De gemeente
heeft weinig invloed op het busvervoer, dat is een verantwoording van de provincie.
De SP wil dat de gemeente Schagen, in samenwerking met de andere gemeenten in
de Noordkop waar hetzelfde probleem speelt, krachtige signalen geeft aan de
provincie.
De SP wil dat de gemeente op korte termijn stappen onderneemt om door
samenvoegen van de bestaande versnipperde bus(jes) diensten te komen tot een
regio breed dekkend systeem van bus op afroep.
De SP gaat zich inzetten voor:

Verkeersveilgheid:
*

een autovrij centrum van de kern Schagen.

*

verbetering van de fietsinfrastructuur.

*

een snelfiets pad tussen Schagen en Alkmaar.

*

een zodanige 30 km/uur zones: zodat er niet harder gereden kan worden dan
30 km/uur.

*

handhaving 30 km/uur zones, ook in dorpskernen en ook voor zwaar
(landbouw)verkeer. 30 km/uur is een maximum snelheid, adviessnelheid.
Notoire overtreders behalve verbaliseren ook uitnodigen voor gesprekjes met
bijvoorbeeld verkeersslachtoffers.

*

een bus op afroepsysteem.

*

het gebruik van de buurtbus aantrekkelijker maken. Gratis vervoer voor
mensen met een laag inkomen en ook een busdienst op zondag.

