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INLEIDING
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 optimale combinatie tussen
bedrijvigheid, toerisme en woon- en leefkwaliteit van de inwoners.
De economie trekt aan. Wij willen dat al onze inwoners dat ervaren. De gemeente Schagen
is voor werkgelegenheid aangewezen op het midden- en kleinbedrijf (waarvan veel bedrijven
afhankelijk zijn van toerisme). Dit vraagt om een gemeentebestuur dat actief naar kansen
zoekt en zich tot het uiterste inspant om een bijdrage te leveren aan het overeind houden
van het MKB.
In onze gemeente zijn er een aantal zaken die volgens ons prioriteit verdienen. De SP wil
dat de bestuurders dicht bij de inwoners staan. Dat kan veel beter, daarom willen wij dat de
gemeente ervoor zorgt dat elke inwoner in onze gemeente mee kan praten over wat er in de
gemeente gebeurt. Ook is het van belang dat het VN verdrag voor de “Rechten van mensen
met een beperking” goed wordt uitgevoerd. De kernen, dorpen, wijken en buurten worden
gekenmerkt door saamhorigheid, burenplicht, eensgezindheid, verantwoordelijk zijn voor
elkaar en voor de eigen leefomgeving. De vrijwilligers spelen daar een grote rol in. Het is
belangrijk dat kernen hun eigen identiteit kunnen behouden. De dorpsraden moeten een
afspiegeling zijn van de samenleving en niet alleen van de ondernemers. Ze moeten
democratisch georganiseerd worden. De vergaderingen moeten openbaar zijn en serieus
genomen worden door de gemeente.
Als de krimp in de Kop van Noord-Holland moet worden tegengegaan dan is het van belang
dat wordt voorkomen dat onze jongeren wegtrekken. Doordat er geen werk is, geen
betaalbare starterswoningen (huur of koop) zijn, of gewoonweg omdat er niet zoveel te
beleven valt in de regio. Als scholen verdwijnen en dorpen vergrijzen dan komen ook sociale
voorzieningen onder druk te staan. Daarom wil de SP ervoor zorgen dat de gemeente zorgt
voor een beter woon- en werkklimaat waar iedereen zich kan thuis voelen. Ook toerisme is
van groot belang voor de economie en daarmee voor de werkgelegenheid van de gemeente
Schagen. Veel toeristen komen naar onze gemeente voor de uitgebreide vergezichten, de
rust, de duinen en de zee. De SP is van mening dat er voor de recreatie een beleid
ontwikkeld moet worden dat recht doet aan het landschap, de woonbehoefte van de
inwoners en de recreatiebehoefte van de toeristen.
De SP is voor duidelijke besluittrajecten, voldoende en tijdig verstrekken van bestuurlijke
informatie aan de inwoners. De SP omarmt gelijkwaardigheid, solidariteit en het rekening
houden met de menselijke maat.
We willen zorgen dat onze gemeente een mooie, diverse, leefbare, maar vooral sociale
gemeente wordt. Hoe? Dat staat per thema beschreven in ons verkiezingsprogramma.
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WONEN & LEEFBAARHEID
De wachttijden voor een sociale huurwoning of ouderenwoning bedragen inmiddels ruim 5
jaar. Jongeren komen al helemaal niet aan de beurt. Voor jongeren en ouderen wordt te
weinig gebouwd.
Door meer betaalbare woningen voor ouderen te bouwen mag verwacht worden dat de
doorstroming aanzienlijk verbetert en meer eengezinswoningen vrijkomen. Door voor
jongeren te bouwen worden jongeren in staat gesteld binnen hun eigen omgeving te blijven
wonen. Hierdoor wordt ook de vergrijzing binnen de dorpen en kernen tegengegaan.
De SP wil daarom voorlopig nog uitsluitend bouwen in het sociale segment (zoveel mogelijk
in de kleine Schager dorpen) totdat de wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen naar
een acceptabel niveau gedaald zijn.
Dat betekent:
- De komende vier jaar uitsluitend bouwen in het sociale segment.
- Dat er 1000 woningen in de dorpen en kleine kernen, en 1000 woningen in de stad
Schagen gebouwd moeten worden
- De focus van het bouwen ook richten op de dorpen en kleine kernen, waardoor deze
leefbaarder worden. (b.v. door plannen zoals “ Buitenvaert “ in Schagerbrug om te vormen in
een plan voor sociale huur en koopwoningen.)
- Bouwen voor jongeren, eenkamerwoningen of kleine appartementen.
- Bouwen voor ouderen.
- Bouwen van sociale huurwoningen.
- Bouwen van sociale koopwoningen en financiële ondersteuning voor kopers.
- Voor iedere sociale huurwoning die verkocht wordt, moet minimaal één woning worden
teruggebouwd.
- Geen hoogbouw, maar zoveel mogelijk eengezinswoningen en woningen voor
alleenstaanden.
- Stimuleren van levensloopbestendig bouwen.
- Toestaan van Tiny houses en mantelzorgwoningen.
- Inwoners moeten actief betrokken worden bij veranderingen en beleidsvorming in hun
buurt of dorp. Een dorpsondersteuner is hierbij van belang, deze is behulpzaam bij en
ondersteunend in initiatieven van inwoners.
- De gemeente communiceert de werkzaamheden in de buurten via internet, maar ook en
vooral door brieven en berichten in de papieren media.
- Seizoenwerkers moeten op een humane manier worden gehuisvest met daarbij aandacht
voor het voorkomen van overlast in de omgeving.
- Dorpen en kernen moeten hun historische karakter blijven behouden.
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- Bibliotheken en andere openbare voorzieningen worden niet verder afgebroken maar
blijven bereikbaar voor iedereen. Uitbreiding van de functies van de bibliotheken garanderen
hun centrale plek in de gemeenschap. Schagen is met zijn dorpen en kernen een uniek
groen gebied. De openheid van het gebied en de rust zijn aspecten die bewoners belangrijk
vinden en die ook bij toeristen centraal staan. Handhaving van die gebieden en geen
verrommeling door recreatiewoningen, windmolens e.d. Ook in stad Schagen uitbreiding en
handhaving van de groene gebieden.
- Ruimte voor zelf bouwen en zelfbouwcollectieven.
- Inwoners moeten meer regie krijgen over hun eigen leefomgeving.
- Initiatieven met voldoende aantoonbaar draagvlak moeten worden gehonoreerd en waar
nodig (financieel) ondersteund.
- Versterken en formaliseren van de adviesfunctie van de dorpsraden. Dorpsraden zijn een
afspiegeling van de gemeenschap.
- We behouden en verbeteren het voorzieningenniveau in de dorpen en kleine kernen.
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JONGERENBELEID
- Instellen van een jeugdraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kan
dienen met betrekking tot jongerenbeleid en zaken die de jongeren bezighouden. In
samenspraak met de te vormen jeugdraad moet er een concreet jeugd- en jongerenbeleid
worden ontwikkeld.
- De mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen moeten worden verruimd en waar
nodig opgeknapt. (Sportveldjes, speeltuinen, hangplekken, enz.)
- De gemeente blijft zich inspannen om (HBO en MBO) opleidingen naar Schagen en/of de
regio te halen, die bij voorkeur gericht zijn op toerisme, zaadveredelingsbedrijven, offshore
en milieutechnologie.
- Het beleid dat gericht is op drugs- en drankpreventie onder jongeren wordt voortgezet
(denk aan alcohol- en drugscontroles en voorlichting op scholen). De controles op horeca en
winkelbedrijven met betrekking tot het verkopen van alcohol aan jongeren moet
geïntensiveerd en de handhaving moet strikter plaats vinden.
- De gemeente ondersteunt en faciliteert evenementen die gericht zijn op jongeren.
- Op het jongeren- en opbouwwerk is het laatste decennium fors bezuinigd. De SP vindt dat
dit moeten worden uitgebreid.
- Basisscholen moeten kleinschalig blijven, in zoveel mogelijk dorpen en kernen aanwezig
zijn en moeten hun eigen identiteit kunnen blijven behouden. Het verdwijnen van scholen
zoals in Oudesluis is een slechte zaak en er moeten aantoonbare inspanningen gedaan
worden door de gemeente om de scholen te handhaven.
- Schoolzwemmen moet weer aangeboden worden op de basisscholen.
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OUDERENBELEID
Ouderen dreigen het kind van de rekening te worden in Schagen. Subsidies voor
verenigingen van ouderen en van de samenwerkende bonden zijn in de afgelopen periode
gestopt. Er is terecht veel aandacht voor jeugd en jongeren binnen de gemeente en de
politiek, maar dat mag niet ten koste gaan van de voorzieningen voor ouderen. De SP vindt
dat de gemeente Schagen schromelijk te kort schiet als het om ouderen gaat.
- De gemeente draagt zorg voor samenwerking tussen alle ouderenbonden. Dit
samenwerkingsverband erkennen als officieel adviesorgaan van ouderen.
- Subsidiëren van de organisatiekosten van organisaties voor ouderen in de gemeente, zodat
organisaties een solide basis hebben om activiteiten te organiseren.
- Stille armoede en sociaal isolement onder ouderen wordt actief opgespoord.
- De drempel om aan te kloppen voor ondersteuning door de gemeente moet worden
verlaagd.
- Eigen bijdragen moeten worden afgeschaft. De SP streeft naar een eigen bijdragenvrije
gemeente.
- Projecten huisbezoek ouderen moeten worden ondersteund en gestimuleerd en de
uitkomsten moeten geïntegreerd worden in het gemeentelijk ouderen beleid.
- Er wordt actief gekeken naar wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar
niet ten koste van alles (zoals te veel druk op mantelzorgers en vrijwilligers). De gemeente is
in eerste instantie verantwoordelijk om dit te faciliteren.
- 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.
- De gemeente ondersteunt en faciliteert een sociaal raadsman/adviseur in deze steeds
complexer wordende maatschappij.
- De toegankelijkheid van de openbare ruimte moet verbetert worden voor mensen met een
beperking, dat geldt ook voor de in de gemeente georganiseerde evenementen.
- Het alcoholgebruik (en comazuipen!) onder 55 plussers is een toenemend
gezondheidsprobleem. Er zal uitgebreide voorlichting gegeven worden en de toegang tot de
hulpverlening is laagdrempelig.
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DUURZAAMHEID & MILIEU
- Stimuleren van zonne-energie. De gemeente geeft het goede voorbeeld door op elk
gebouw van een gemeentelijke instantie zonnepanelen te plaatsen en gemeentelijke
voertuigen zo veel mogelijk elektrisch te laten rijden.
- Er wordt financieel gestimuleerd dat zoveel mogelijk bedrijven en woningen (zowel
nieuwbouw en bestaande bouw, zowel huur- en koopwoningen) worden uitgerust met
zonnepanelen en milieuvriendelijke verwarmingstechnologie.
- Financiële ondersteuning voor het duurzaam maken van verenigingsgebouwen.
- Technische en financiële steun voor groepen bewoners die collectief een warmtepomp,
zonnepanelen of een windmolen willen plaatsen.
- Uitbreiding van het aantal laadpalen voor auto’s en e-bikes, ook in het belang van
toeristen.
- Er moet onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor energie uit biomassa in onze
gemeente.
- Stimuleren en ondersteunen (technisch en financieel) van collectieven (groepen bewoners,
en bedrijven) die gezamenlijk gebruik willen maken van warmtepomptechnologie en zonneenergie.
- Organiseren van informatiebijeenkomsten waar voorlichting gegeven wordt over de
mogelijkheden van deze technologieën en de kosten daarvan.
- Geen windmolens op het land, maar op zee. De bouw en exploitatie van windmolens op
land is uitsluitend acceptabel voor initiatieven van collectieven, voor zover zij geen overlast
veroorzaken.
- Duurzame, milieuvriendelijke, biologische en kleinschalige landbouw wordt aangemoedigd
en gestimuleerd.
- Om de stand van de insecten te bevorderen is het van belang dat er zoveel mogelijk
bloeiende akkerranden en vlinderidylles komen.
- Geen megastallen en intensieve veehouderij in Schagen. Als die al plaats vindt, geen
uitbreidingen, en op het dierenwelzijn strakke controles.
- Er moet gewerkt worden aan een regionaal landbouw- en veeteeltbeleid.
- Er wordt langlopend wetenschappelijk onderzoek in gang gezet naar de invloed van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt op de gezondheid van inwoners.
- De vervuiler betaalt en de kosten worden niet doorberekend naar lokale lasten voor
inwoners.
- Regelmatige evaluatie van de vormen en de frequentie van afvalinzameling.
- Radioactief afval in Petten wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd.
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VERKEER
- De gemeente zorgt ervoor dat de buslijnen behouden blijven op minimaal het huidige
niveau. Ook wordt het openbaar busvervoer beter op de gebruikers afgestemd. Dit geldt ook
voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Dus betere aansluitingen en goede
bereikbaarheid van de dorpen en kernen.
- Om iedereen veilig naar huis te kunnen brengen rijden er in het weekend nachtbussen door
de regio.
- We maken de Markt van Schagen autoluw.
- We maken wegen en kruispunten in de hele gemeente veiliger. Zoals de Schagerweg en
de kruising Grote Sloot/Schagerweg in Schagerbrug die al lange tijd op de nominatie staat
om aangepakt te worden.
- We zorgen ervoor dat er betere en veiliger fietsroutes komen door de hele gemeente.
- Parkeren blijft gratis in de gehele gemeente.
- Bij Zijpersluis moet een brug worden aangelegd over het Noord-Hollands kanaal.
- In plaats van de aanleg van nieuwe wegen, ziet de SP meer in goed onderhoud van
bestaande wegen.
- Ondanks dat drie knelpunten voor fietsers en voetgangers verbeterd of totaal nieuw
aangelegd worden, zien we vooralsnog niets in de verbreding van de N245. Eerst willen we
andere opties bekijken zoals het verbeteren van het openbaar vervoer.
- Lobbyen bij provincie voor verbetering van de N9 en de veiligheid op die weg.
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BETROKKEN INWONERS
- We zorgen ervoor dat burgers meer betrokken worden bij zaken die in de gemeente spelen.
- Te vaak worden burgers geconfronteerd met plannen die al in kannen en kruiken zijn.
Plannen moeten op een zodanig moment bekend zijn, dat de bevolking wezenlijk invloed
kan uitoefenen.
- Er moet beter worden gecommuniceerd door de gemeente, zowel digitaal als via post en in
de krant.
- Burgerinitiatieven worden serieus genomen en zoveel mogelijk overgenomen.
- Het project “Jongeren gaan politiek” wordt weer ingevoerd en uitgebreid naar de andere
scholen in de gemeente. Dus niet alleen de Havo- en Vwo-klassen.
- De dorpsraden krijgen een formele adviesfunctie zodat alle burgers actief mee kunnen
praten over hun eigen omgeving. De gemeente ondersteunt en faciliteert de dorpsraden.
De dorpsraden mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het
college. Dorpsraden moeten een afspiegeling zijn van de samenleving, en zijn democratisch
georganiseerd. Vergaderingen van dorpsraden zijn openbaar.

VERENIGINGEN en CULTUUR
Het verenigingsleven is een belangrijk smeermiddel voor de samenleving. Of het nu gaat om
een biljartclub of een oratorium vereniging: zij spelen een belangrijke rol bij de sociale
cohesie, gemeenschapszin, zinvolle vrijetijdsbesteding, sociale contacten en voorkomen
sociaal isolement en eenzaamheid.
De subsidies op de verenigingen zijn de afgelopen raadsperiode grotendeels afgeschaft. De
SP vindt dat de subsidies grotendeels herstelt moeten worden, met name de
apparaatskosten (de vaste kosten die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden).
Dat is belangrijk voor het voortbestaan en de continuïteit van de verenigingen, maar ook een
belangrijk waarderingssignaal naar bestuursleden en vrijwilligers.
- De SP heeft grote waardering voor Schagen FM en andere lokale media. Zij spelen een
belangrijke rol in het informeren van de samenleving en de communicatie tussen gemeente
en burger. De SP wil deze media dan ook blijvend faciliteren en ondersteunen.
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EERLIJK & SOCIAAL
Het systeem van trendmatige verhogingen van belastingen en tarieven van de gemeente
moeten opnieuw bezien worden. Op dit moment wordt de inflatiecorrectie gehanteerd en dat
terwijl het merendeel van de inwoners van de gemeente al in geen jaren een trendmatige
verhoging heeft gehad en er dus feitelijk op achteruit zijn gegaan.
- De gemeentelijke belastingen moeten niet de mensen raken die minder financieel
draagkrachtig zijn. Ruimhartig omgaan met de kwijtschelding voor de minima.
- De mogelijkheden die er zijn voor mensen met financiële problemen moeten duidelijk en
helder worden gecommuniceerd zodat deze mensen weten waar zij recht op hebben en
waar zij terecht kunnen. De mogelijkheden tot vroege signalering ter voorkoming van
financiële problemen worden onderzocht.
- Er moet een onderzoek komen naar de effecten van het overhevelen van de
schuldsanering naar de wijkteams.
- De steeds complexer wordende samenleving en de hoge drempel tot de rechtsbijstand,
rechtvaardigen de terugkeer van de laagdrempelige sociale raadslieden.
- De voedselbank is helaas noodzakelijk, dus daarom zorgen we ervoor dat zolang deze
nodig is, hij kan bestaan.
- De gemeente hanteert de, door de gemeente gefinancierde instellingen, “Wet Normering
Topinkomens”. De gemeente doet geen zaken, werkt niet samen met een instelling die niet
aan deze norm voldoet.
- WMO-gelden worden geoormerkt en worden uitsluitend voor de zorg en ondersteuning
gebruikt. De SP wijst een beleid waarbij overschotten gebruikt worden voor andere zaken af.
- Wij vinden dat het geluksbeleid kan worden afgeschaft. De gemeente hoort de
voorwaarden te scheppen die hun inwoners gelukkig maken. De voorzieningen moeten
zodanig zijn dat we geen geluksbeleid nodig hebben.
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VEILIGHEID & PRIVACY
- De SP is tegen het ongebreideld gebruik van cameratoezicht. Het gebruik van
cameratoezicht is acceptabel als er “live” wordt meegekeken en beelden niet of kort bewaard
worden.
- In toenemende mate wordt door bedrijven en middenstanders apparatuur geplaatst waarbij
de burger gevolgd kan worden. De gemeente stelt alles in het werk om dit soort apparatuur
te traceren en te (laten) verwijderen.
- De politie moet zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar zijn, zeker in de kleinere dorpen en
kernen van de gemeente. Gesloten politieposten worden weer bemand.
- De SP pleit voor goede voorlichting op het gebied van veiligheids- en inbraakpreventie.
- Door de digitalisering, de uitvoering van de WMO, de informatie inwinning van de wijkteams
begeeft de gemeente zich steeds dieper in de privacy van haar inwoners. Het huidig digitale
systeem van de gemeente geeft al “signalen” als er “iets aan de hand is”. De SP wil absolute
garanties dat de privacy van de burger gegarandeerd is en dat verzamelde gegevens niet
anders gebruikt worden dan waarvoor ze verzameld zijn en dat de ambtenaren die inzage
hebben in gegevens, tot een minimum beperkt wordt. Alleen de dossierhouder mag indien
nodig vertrouwelijke gegevens inzien. Daarom wil de SP, gezien de razendsnelle
ontwikkelingen op digitaal gebied, opnieuw een onderzoek naar de privacy van de burger bij
de gemeente.
- Onderzocht moet worden of de bewaking van de privacy structureel bij de
rekenkamercommissie gelegd kan worden.
- De SP is voorstander van gereguleerde wietteelt.
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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. 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.
- Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, intensiever bebouwd en duurzaam
gemaakt.
- De gemeente probeert vooral bedrijven aan te trekken die duurzaam en milieuvriendelijk
werken.
- De opslag op de OZB ten bate van de “Ondernemers Federatie Schagen” blijven we
continueren, maar dat betekent ook dat we zeggenschap blijven houden op de bestedingen
van dit geld door de OFS.

AANBESTEDINGEN
- De SP streeft naar een aanbestedingsvrije gemeente
- De SP vindt de marktwerking in de WMO volledig doorgeslagen en streeft naar een
marktwerkingsvrije gemeente.
- De gemeente moet daar, waar dat binnen Europese regels mogelijk is, stoppen met
aanbestedingen. Aanbesteding leidt in de praktijk tot lagere kosten, maar ook tot grotere
problemen als de ondernemer zijn lage aanbesteding niet kan waarmaken. Er moet vooral
gekeken worden naar de kwaliteit, het toepassen van de cao’s en het streven naar duurzame
relaties met leveranciers. De gemeente zoekt actief naar de mogelijkheden om zonder
aanbestedingen te werken.
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GEZONDHEIDSZORG
De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente (thuiszorg en jeugdzorg) heeft geleid tot
forse bezuinigingen in de gemeente Schagen. Veel mensen raakten hun thuiszorg kwijt of
kregen veel minder ondersteuning. Het budget dat voor de zorgtaken is bedoeld mag niet
aan andere zaken worden besteed.
- Daarom wil de SP dat de WMO gelden alleen worden besteed waarvoor ze bedoeld zijn
(oormerken).
- Het sociaal cultureel planbureau en de “Patiënten Federatie Nederland” hebben bekend
gemaakt dat 22% van de mensen die een beroep doen op de WMO onvoldoende
ondersteuning krijgen. Als klap op de vuurpijl geeft het planbureau aan dat de eenzaamheid
is toegenomen. Binnen hun sociaal netwerk kunnen zij onvoldoende hulp vinden.
- Er werd het afgelopen jaar veel minder hulp gegeven door de gemeente.
- Verschraling en doorgeschoten bezuinigingen is de conclusie.
- Inwoners van Schagen hebben recht op voldoende zorg en ondersteuning.
- De houding van de gemeente dient gericht te zijn op de inwoner en inwonervriendelijk zijn.
In plaats van het afhouden van zorg, echt zoeken naar “Hoe kunnen wij u maximaal
ondersteunen? "
- De wijkteams en de WMO worden door permanente monitoring beoordeeld op kwaliteit van
de dienstverlening en medewerkers, de tevredenheid van de gebruikers (ook van hen die
geen toekenning kregen) en afwikkelsnelheid van de vragen.
- Alle eigen bijdragen worden afgeschaft. De SP streeft naar een eigenbijdragenvrije
gemeente.
- Prikpoli's, huisartsenposten en consultatiebureaus blijven verspreid in de gemeente
bestaan.
- GGZ voorzieningen (waaronder crisisopvang en bereikbaarheid) moeten verbeterd worden.
- De gemeente dient zorg te dragen voor voldoende apotheken voorzieningen, waarbij het
mogelijk is om 24 uur per dag medicijnen te verkrijgen (koeriersdienst, medicijnautomaten).
- Stoppen met de marktwerking in de WMO: De SP streeft naar een marktwerking vrije
gemeente.
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TOERISME & RECREATIE
- De SP vindt dat de gemeente uiterst terughoudend moet zijn bij het (laten) ontwikkelen van
nieuwe campings, recreatiebungalows en bungalowparken. Er moet vooral ingezet worden
op het vernieuwen/renoveren van bestaande en verouderde recreatievoorzieningen.
- De kleinschaligheid, het open landschap, de rust en de ruimte zijn kernkwaliteiten van onze
kustgemeente die niet aan de commercie uitgeleverd mag worden.
- Het strand is van iedereen. De SP wenst geen strandhuisjes, chalets en ook geen
uitbreiding van strandpaviljoens en andere commerciële activiteiten op het strand.
- Ook hier geldt dat de toerist, die ons deel van de kust bezoekt, hier komt vanwege de rust,
het ongerepte strand, de duinen en de natuur. Die toerist heeft geen behoefte aan situaties
zoals in Scheveningen, Zandvoort en andere badplaatsen.
- Stimuleren van kwalitatief hoogwaardig toerisme, gericht op rustzoekers en
natuurliefhebbers.
- De SP wil een integraal plan voor het toerisme o.a. uitbreiden en verbeteren van de
fietspaden en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het promoten van slechtweervoorzieningen door middel van folders waar alle musea en bezienswaardigheden van de
gemeente Schagen in beschreven staan. Dit vindt de SP een taak van de ondernemers en
niet van de gemeente.
- De SP wil verbetering van de bewegwijzeringen voor alle recreatievormen in alle kleine
kernen (bijvoorbeeld Waarland of Burgerbrug).

15

