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PU maakt beloftes waar!
Bij de vorige gemeenteraad verkiezing heeft Progressief Uitgeest met 6 van de 15
zetels een forse winst behaald. PU was hier natuurlijk zeer blij mee. Het gaf de partij
wel een grote verantwoordelijkheid om de beloftes aan de kiezers waar te maken.
Terugkijkend op ons verkiezingsprogramma 2018-2022, is PU blij en trots op wat is
gerealiseerd of in gang is gezet.
Een korte opsomming:
 Geen grote school op het ijsbaanterrein, maar besloten is om 2 IKC scholen
te realiseren in Uitgeest-Noord : één in De Koog één in het oude dorp.
 Voorbereidingen gemaakt voor woningbouw in het centrumgebied.
 Besloten tot het vervangen van de verouderde sportzaal de Meet.
 Start gemaakt met de renovatie van de bestrating en riolering Koog Zuid.
 In samenwerking met gedreven ondernemers een herstart van erfgoedpark
de Hoop.
 Behoud van dorpshuis de Zwaan, met alle daarbij behorende activiteiten.
 Besloten tot de bouw van tijdelijke woningen ten behoeve van jongeren uit
Uitgeest.
 Besloten tot de voorbereiding van 2 rotondes op de Geesterweg ter
vergroting van de verkeersveiligheid. De subsidieaanvraag bij de provincie is
inmiddels gehonoreerd.
 Afschaffen van de hondenbelasting.
 Verkoop van de eendenkooi aan het Landschap Noord-Holland om de
natuurwaarden te versterken.
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Kernpunten partijprogramma PU 2022-2026
1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale en financieel gezonde
gemeente met een dorps karakter.
2. Meer groen in het dorp, behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de open
landelijke buitengebieden.
3. Betrekken van de burgers middels duidelijk omschreven participatieproces bij
besluitvorming.
4. Schaarse bouwlocaties in Uitgeest zoveel mogelijk benutten voor specifieke
doelgroepen zoals jongeren, starters en senioren.
5. Bouw van een nieuw zorg-wooncentrum, voor mensen met een 24uurs
intramurale zorgvraag.
6. Behoud van voorzieningen in Uitgeest die niet meer zelfstandig thuis kunnen
wonen.
7. Na realisatie IKC in de Koog en de nieuwe sportzaal bij het ijsbaanterrein, zo snel
mogelijk ook de Binnenmeer school in het Oude Dorp renoveren tot een
moderne en volwaardige IKC school.
8. Behoud buitensporten, zwembad, hertenkamp en gemeentehuis op huidige
locaties.
9. Het ijsbaanterrein inrichten en promoten als multifunctionele locatie voor sport
en recreatie.
10. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend
klimaat.
11. Versterken sociaal maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals het
dorpshuis, jongerencentrum, speeltuin en het nieuwe ‘Huis van de Gemeente’.
12. Meer aandacht voor activiteiten op het gebied van muziek, kunst en cultuur.
13. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest, met oog
voor de natuur.
14. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op de doorgaande wegen,
zoals de Geesterweg, Jacoba van Beierenlaan, N203 en rond scholen.
15. Zich inzetten om geluidsoverlast van Schiphol sterk te verlagen.

3

Partijprogramma PU 2022-2026
Bestuur
Progressief Uitgeest heeft zich altijd sterk gemaakt voor een zelfstandig Uitgeest.
PU heeft door veranderende omstandigheden enige jaren geleden gekozen voor
ambtelijke samenwerking met de BUCH gemeentes.
PU staat op het standpunt dat deze ambtelijke fusie de meest reële mogelijkheid is
voor het steeds maar groeiend aantal taken die naar de gemeentes worden
geschoven. PU blijft de BUCH kritisch volgen en erop toezien dat de totale
ambtelijke kosten binnen betaalbare grenzen blijven. Hierbij zijn echter ook de
bijdragen die de gemeentes ontvangen van de landelijke overheid doorslaggevend.
Gezien de stijgende kosten en de beperkte voordelen voor Uitgeest is PU
voorstander om uit het samenwerkingsverband MRA te stappen. De MRA
(Metropool Regio Amsterdam) is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en
omliggende gemeentes met een verstedelijkingsprogramma. PU is van mening dat
dit niet goed aansluit bij het dorpse karakter van Uitgeest. De MRA geeft meer
bestuurlijke drukte, kost ons dorp geld terwijl de invloed van Uitgeest zeer beperkt is.
Hoewel extra taken zijn verschoven naar de gemeentes, blijft PU van mening dat
maximaal 3 FTE wethouders in het college zitten.

Burgerparticipatie
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat goede, vroegtijdige
burgerparticipatie bij veranderingen noodzakelijk is. Burgers hebben ook het recht
op inspraak bij besluitvorming, via een duidelijk omschreven participatieproces.
Inwoners moeten weten wie, en hoe en waarover zij kunnen participeren bij
gemeentelijke besluiten.

Klimaat
De klimaatverandering leidt o.a. tot sterk wisselende weersomstandigheden. We
moeten rekening houden met langdurige en heftige regenbuien, maar ook met
periodes van droogte en hoge temperaturen. Dit
heeft gevolgen voor waar we kunnen bouwen,
hoe we gaan bouwen en welke ruimtes we
onbebouwd laten. Ook Uitgeest zal moeten
voldoen aan de eisen, zoals beperking van de
uitstoot van CO2. Onderzocht moet worden wat
voor Uitgeest de beste manier is. Individuele
burgers die voorop willen lopen moeten daarbij
goed geadviseerd worden door de gemeente of
andere instanties.
Ook is een bewustwording bij de burgers noodzakelijk dat verstening van tuinen
voor een goede wateropvang ook in kleinere gemeentes als Uitgeest een steeds
groter probleem is. Door acties als “steenbreek” wordt gepromoot om de verstening
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van tuinen tegen te gaan. Met positieve acties willen PU de burger nog meer
aanmoedigen om hieraan gehoor te geven.
Het is noodzakelijk om binnen ons dorpsgrenzen de omgeving meer te vergroenen.
Burgers kunnen hier aan bijdragen door bijvoorbeeld platte daken te voorzien van
een sedumdaken, meer struiken en bomen te planten. PU pleit er voor om middels
voorlichting, subsidies en andere vormen van ondersteuning een forse toename van
het groen te realiseren de komende 4 jaar.
Vlinders en andere insecten nemen in hoog tempo af in Nederland. Daar zou in het
bermbeleid rekening mee moeten worden gehouden. Maaien en daarna afvoeren
van het maaisel leidt tot een berm met een hogere biodiversiteit. Maar ook moet er
gekeken worden naar gebieden in het buitengebied die eigendom zijn van de
gemeente.

Centrumgebied
De plannen voor het centrumgebied beginnen steeds duidelijkere vormen aan te
nemen. De eerste bouwplannen zijn van start gegaan en kunnen rekenen op een
groot draagvlak bij de burgers. Hiermee is de
ontwikkeling nog lang niet klaar. Na sloop
van de oude Meet, komt de volgende fase
aan bod. Ook hier dient een fors aantal
woningen te worden gerealiseerd voor alle
doelgroepen.
Voor PU heeft de bouw van een nieuw zorgwooncentrum met een beoogde capaciteit
voor 80 mensen met een intramurale
zorgvraag de hoogste prioriteit. Door VIVA Zorggroep zijn in het verleden plannen
gepresenteerd waarbij wel aangegeven dat men hier nog geen financiële middelen
voor had. PU is dan ook bereid om ten aanzien van een nieuw zorg-wooncentrum
haalbare alternatieven positief te beoordelen.
Op de locatie van het huidig Geesterheem zou een nieuw gebouw kunnen worden
gerealiseerd voor die bewoners die geen intramurale zorg nodig hebben maar niet in
staat zijn om volledig zelfstandig te wonen. Op diverse plekken in Nederland zijn er
dergelijke voorzieningen waar naast ouderen ook jongeren wonen. Gezien het grote
tekort aan woningen voor jongeren ziet PU dit ook als reële optie.

Wonen
Helaas wordt het, door de steeds duurder wordende woningen, voor starters steeds
moeilijker om een woning te kopen. Daarbij komt dat binnen de dorpsgrenzen van
Uitgeest bijna geen locaties meer beschikbaar zijn voor woningbouw. Alleen de
vrijgekomen schoollocaties zijn nog geschikt voor woningbouw. Voor een beperkt
aantal andere locaties, zoals de achtererven op de Kleis en rond de stokkenfabriek
aan de Meldijk is de gemeente afhankelijk van projectontwikkelaars en de
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grondeigenaren. Bij nieuwbouw kiest PU nadrukkelijk voor eigen bewoning. Verhuur
van nieuwbouw kan alleen indien daarover vooraf overeenstemming is bereikt met
de gemeente.
Indien de provincie zou willen meewerken met het omleggen van de N203 tussen
Uitgeest en Limmen, dan zou bij het station ruimte vrijkomen voor woningbouw. Dit
is echter een plan voor de langere termijn en zal zeker niet binnen de komende 4
jaar kunnen worden gerealiseerd.
PU is tegen bebouwing in het buitengebied, zoals de Castricummerpolder en Groot
Dorregeest. Verder is het gebied tussen de Weeg/Assum en Heemskerk uitgesloten
als bouwlocaties. De provincie onderstreept dit standpunt. De groene ring rond
Uitgeest moet hierdoor geheel intact te blijven.
Het beschikbare aantal kleine inbrei-locaties is inmiddels veelal volgebouwd, dus
daar valt nagenoeg niet meer van te verwachten. Om toch uitbreiding van het aantal
wooneenheden te kunnen realiseren moet gekeken worden naar mogelijkheden van
woningsplitsing. Ook het combineren van bedrijven en woningen en
bestemmingswijziging bij bedrijfsbeëindiging bieden nog kansen.
PU is ook voor het onderzoeken van de mogelijkheid van extra woon/werk locaties
op het bedrijventerrein en de Populierenlaan. Onderzocht zou moeten worden of
verouderde bedrijfsgebouwen en andere vrijkomende gebouwen in dit gebied
kunnen worden vervangen door appartementen, al of niet met bedrijfsruimte op de
begane grond.
Er zijn te weinig sociale huurwoningen, waardoor de wachttijd voor
woningzoekenden te lang is. Gezien het grote tekort aan betaalbare huurwoningen
is PU voor alternatieve vormen van huisvesting voor doelgroepen zoals jongeren,
statushouders, leefgemeenschappen etc. Verder is PU voor het vervangen van
verouderde huurwoningen door andere, beter op de marktvraag aansluitende
woningen.

Scholen
PU is blij dat, in plaats van één grote school op het ijsbaanterrein, er twee scholen
behouden blijven in Uitgeest Noord.
PU heeft gestreden voor het behoud
van een school in elk van de vier
wijken.
Op de voormalige Paltroklocatie
wordt thans een nieuwe IKC school
gebouwd. Daarnaast is het besluit
genomen om de Binnenmeerschool
te gaan renoveren en na renovatie
ook te gebruiken als IKC.
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Bedrijven
PU is van mening dat de detailhandel in het dorp dient te worden beschermd tegen
concurrentie van detailhandel op het bedrijventerrein. De leefbaarheid van het dorp
en de beschikbaarheid van winkels in het dorp wordt daardoor te veel aangetast.
Een uitzondering wil PU maken voor die vormen van detailhandel die specifiek
gericht zijn op toerisme en recreatie, echter alleen wanneer dit landschappelijk
verantwoord is.
Goede ondersteuning van bestaande of nieuwe bedrijven op het industriebedrijf
vanuit de BUCH organisatie verdient extra aandacht. De werkgelegenheid is van
groot belang voor een gezonde economie.

Veiligheid
De inwoners van Uitgeest hebben recht op een veilige en prettige leefomgeving.
Mensen die onveiligheid veroorzaken of vernielingen aanrichten dienen aangepakt
te worden. Progressief Uitgeest maakt zich met veel Uitgeesters zorgen over de
overlast bij de Zientunnel. Meer toezicht is
noodzakelijk.
Helaas wordt ook Uitgeest regelmatig
bezocht door bendes die auto’s openbreken,
stelen en inbraken plegen. Dit veroorzaakt
een groot gevoel van onveiligheid bij veel
burgers. Politie dient deze vorm van
criminaliteit als topprioriteit aan te pakken.
Van burgers mag worden verwacht dat zij
huizen en goederen goed beveiligen, alert
zijn daar waar mogelijk en deelnemen aan initiatieven als burgeralert.
Door de Corona zijn de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
gericht geweest op het handhaven van de landelijke maatregelen. Helaas is
daardoor de aandacht voor de andere taken minder geweest. De BOA dient weer
meer zichtbaar te zijn en de rol als handhaver in het dorp in te vullen.

Financiën.
Door het overhevelen van veel extra taken naar de gemeente met daarvoor
onvoldoende vergoedingen is het behouden van een gezonde financiële positie van
Uitgeest steeds ingewikkelder. Dit is een landelijk probleem.
De meest recente cijfers geven aan dat de komende jaren de gemeente nog steeds
een positieve meerjarenbegroting kan presenteren. Waakzaamheid is echter
geboden en PU blijft streven naar een financieel gezonde gemeente.
De op dit moment gezonde financiële positie van Uitgeest is PU reden om totale
gemeentelijke kosten voor de burger op het huidig niveau te willen behouden of
indien mogelijk zelfs wat te verlagen.
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PU is tegen de plannen van de overheid om het gemeentefonds te herverdelen ten
gunste van vooral de grote gemeentes en veel kleine gemeentes te benadelen.
Uitkeringen uit het gemeentefonds zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen
voor een gemeente.
De extra uitgaven die door de gemeente moeten worden gemaakt, na de
overheveling van taken, dienen primair door de landelijke overheid te worden
gecompenseerd.
In de afgelopen raadsperiode is op voorstel van PU de achterhaalde
hondenbelasting al afgeschaft. Naar verwachting zal de opbrengst van de
toeristenbelasting de komende jaren sterk kunnen stijgen.

Recreatie, landschap en milieu
De kwaliteit van het leven bestaat niet alleen uit bebouwing. De mens heeft ook
lucht en ruimte nodig. In onze verstedelijkte regio is het groen dat Uitgeest omringt
een zogenoemde kwaliteit. Ondanks de groei
van de Nederlandse bevolking zou het
volbouwen van de groene ruimte moeten
worden voorkomen. In het buitengebied van
Uitgeest liggen gebieden die behoren tot het
Natuurnetwerk Nederland (NNN, de opvolger
van de ecologische hoofdstructuur , de EHS).
PU is van mening dat de natuur in en rond
deze gebieden gerespecteerd en versterkt
moet worden. PU vindt dat we de komende
jaren aandacht moeten hebben voor het goed laten samen gaan van natuur en
recreatie. Dit zonder het landschap aan te tasten. Bij ontgronding, egaliseren van
weilanden en het dempen van sloten mogen evenmin cultuur-historische waarden
en landschappelijke elementen worden aangetast.
Recreatiegebieden aan de oevers van het Uitgeestermeer trekken veel
dagjesmensen. PU is voorstander van uitbreiding van het aanbod van deze
voorzieningen, zolang natuur en landschap hiervan niet de dupe worden. Een goed
voorbeeld is de ontwikkeling en bij erfgoedpark de Hoop. Een relatief kleinschalige
toeristische voorziening met prachtig gebruik van de reeds bestaande panden.
Wel kijkt PU kritisch naar het aanleggen van extra parkeergelegenheid in het
buitengebied. Dit mag niet ten koste gaan van groen en de zichtlijnen.
Ook zijn we voor om fietsers, wandelaars en kanoërs meer ruimte te geven.
Onderzocht zou moeten worden of meer dijken in een wandelroute opgenomen
kunnen worden.
De groene driehoek (tussen Waldijk, A9 en de spoorlijn Uitgeest-Haarlem) trekt tot
op heden nauwelijks publiek. Het wandelen kan gestimuleerd worden als er vanuit
dit gebied een verbinding komt naar de oude dorpskern. Een drijvende brug onder
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de spoorlijn door moet dit mogelijk maken. Op deze wijze kan het “Rondje om
Uitgeest” gerealiseerd worden.
PU wil, in samenwerking met buurgemeenten, waterschap, hoogheemraadschap en
inwoners, onderzoeken hoe overblijfselen van het Oer-IJ en haar omgeving beter
beschermd kunnen worden. Een goed voorbeeld is de Koogdijk en Ziendijk aan de
rand van de Koog. Deze dijk heeft reeds jarenlang een monumentale status. Met
behulp van bestaande subsidiemogelijkheden zou de dijk weer in ere kunnen
worden hersteld. Tevens kan de dijk een mooi onderdeel zijn van de wandelroute
rond Uitgeest. Bovendien kan deze dijk dan zijn oorspronkelijk waterkerende functie
behouden bij extreme wateroverlast.
Er bestaat veel behoefte aan waterberging binnen het Uitgeester grondgebied. Het
creëren van waterbergingsgebieden mag niet ten koste gaan van cultuur-historische
en landschappelijke waarden in het Oer-IJ gebied. Er moet worden onderzocht hoe
waterberging juist voordelen kan opleveren voor het landschap waar ooit het Oer-IJ
heeft gestroomd.
Op voorstel van Progressief Uitgeest is de Eendenkooi verkocht aan het "Landschap
Noord-Holland." Hiermee is behoud van dit unieke en historisch stukje Uitgeest
gewaarborgd voor de toekomst. Verder kan dit voor het Landschap aanleiding zijn
meer gronden te kopen in dit gebied om de natuur nog meer te waarborgen.
In 2050 dient Nederland energie neutraal te zijn. Het verwarmen en koken op
aardgas is dan verleden tijd. De komende jaren zullen veel inspanningen
noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Burgers zijn hiervoor primair verantwoordelijk.
De overheid heeft de taak om de burgers zich hiervan bewust te maken. Er zullen
maatregelen noodzakelijk zijn om die doelstelling te halen. Van de gemeente mag
worden verwacht hierin een voortrekkersrol te vervullen.

Verkeer en vervoer
Progressief Uitgeest blijft tegen aansluiting van de A9 op de A8. Naast aantasting
van het landschap en de overlast van de omwonenden, zal dit voor Uitgeest ook
betekenen dat er een dreiging is van nieuwe verzorgingsplaatsen (inclusief
tankstations) op het grondgebied van Uitgeest.
Verder pleit PU al jaren voor het opheffen van het gevaarlijke gedeelte van de N203
tussen Uitgeest en Limmen en deze te vervangen door een veel kortere aansluiting
van Castricum en Limmen op de A9 ter hoogte van Studio A9 (voorheen Bobs). Bij
de aanleg van nieuwe wegen moet je onnodige wegen durven op te heffen.
Op en rond het treinstation vinden de komende jaren zeer ingrijpende
werkzaamheden plaats. Er komt een nieuwe traverse, de perrons worden aangepast
en ook het railnetwerk. Al deze werkzaamheden zullen effect hebben op
leefbaarheid van de omwonenden. PU zal er naar blijven streven om de burger en
de reiziger zo min mogelijk last te laten ondervinden van al deze werkzaamheden.
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De bestaande tunnel zal door ProRail worden opgeknapt en zal in de toekomst
alleen voor een fiets en loopverbinding zijn tussen Uitgeest-Noord en Zuid. De
veiligheid van deze verbinding dient zoveel mogelijk te worden gegarandeerd.

Welzijn en sport
Alle verenigingen hebben door de Corona een moeilijke tijd doorgemaakt. Waar
mogelijk steunt PU extra aandacht vanuit de gemeente om de gevolgen zo beperkt
mogelijk te laten zijn. Kleinere sportverenigingen zonder inkomsten uit een kantine
dienen in de subsidieverdeling extra te worden gecompenseerd.
Sporten is voor het welzijn en de gezondheid van groot belang en verdient de
komende jaren extra aandacht en ondersteuning
Zwembad
de
Zien
heeft
inmiddels
een
prachtige
en
bloeiende
vrijwilligersorganisatie. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers is hiermee het
zwembad voor langere tijd behouden voor Uitgeest. PU blijft het behoud van het
zwembad ook voor de toekomst ondersteunen.
Voor alle vrijwilligersorganisaties in Uitgeest dient de gemeente zich dienend op te
stellen. De vrijwilligers zijn zeer belangrijk zijn voor het levendig houden van ons
dorp en om belangrijke voorzieningen in stand houden. PU is voorstander om de
vrijwilligers in onze gemeente jaarlijks weer een passende blijk van waardering te
geven.
De schuldproblematiek neemt voor een steeds grotere groep mensen toe. PU is
voorstander om deze groep extra aandacht en ondersteuning te geven. Kinderen
mogen niet de dupe worden van deze problematiek en moeten altijd toegang
hebben tot sport en spel.

Cultuur
De cultuursector is door de Corona situatie zeer heftig getroffen. Voorstellingen
konden niet doorgaan. Zangkoren en toneelverenigingen konden niet repeteren. PU
is van mening dat cultuur extra
gestimuleerd
moet
worden.
Ook
buurtfeesten maken hier deel van uit en
bevorderen de ontmoeting met elkaar.
Door stichting De Zwaan Cultureel
worden een groot aantal culturele
activiteiten
georganiseerd
in
het
dorpshuis. PU ondersteunt dit van harte.
PU onderkent het belang van de Stichting
Uitgeester Senioren (SUS) en de bijbehorende professionele ondersteuning.
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PU omarmt het genomen besluit om een deel van het gemeentehuis te bestempelen
als ‘Huis van de Gemeente’. Diverse verenigingen en organisaties hebben daar een
prachtige plek gekregen, zoals de muziekschool, de OSU en het ‘LeesLokaal’.
Voor het Zienhouse zijn passende acties nodig om beter aan te sluiten bij de
behoeften van de jeugd. Professionele jeugdondersteuning is hierbij van groot
belang. Ook meer gebruik maken van deze locatie is wenselijk.
Wij moeten er naar streven om het historische karakter van het dorp te versterken.
De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Te denken valt het verder verfraaien
van het dorp door meer historische lantaarnpalen te plaatsen en de keuze voor
passende bestrating.

Inwoners met een beperking
Bij het maken van plannen zal de gemeente steeds rekening moeten houden met
inwoners met een beperking. Bestaande obstakels dienen te worden verbeterd.

Gezondheid
Corona heeft de afgelopen jaren ons leven sterk veranderd. Naast de medische kant
heeft het ook een groot effect op onze mentale gezondheid. Met name jongeren en
ouderen zijn het hardst getroffen door deze pandemie. PU vindt het belangrijk deze
groepen extra aandacht te geven om de gevolgen zoveel mogelijk te verzachten.
Alcohol en drugs misbruik onder jongeren is in ons land een groot probleem en dus
ook in Uitgeest. Onze jongeren kunnen blijvende schade hierdoor oplopen. PU is
voor een goede voorlichting over dit onderwerp op scholen. Het is de taak van de
politie om overlast en drugsrunners stevig aan te pakken.
Kennemerland is een van de meest milieu belaste regio’s van ons land. Door
verkeer, industrie en luchtvaart is in de lucht veel fijnstof aanwezig. Fijnstof is mede
oorzaak van veel longaandoeningen. Bomen zijn in staat dit fijnstof uit de lucht te
verwijderen. Daarom moet zuinig omgegaan worden met het bomenbestand. Bij
aanplant van nieuwe bomen moet vaker gekozen worden voor soorten bomen die
fijnstof uit de lucht filteren. Enige tijd geleden zijn door een inwoner van Uitgeest 150
fruitbomen verspreid. Een prachtig initiatief. Ook bij Melksuiker locatie is jaren
geleden op initiatief van bewoners een groot aantal boompjes en struiken gepland
en inmiddels begint dit een aardig minibos te worden.
De milieubelasting veroorzaakt door Tata Steel staat nu volop in de belangstelling.
PU stelt zich op het standpunt dat Tata Steel er alles aan moet doen om de
schadelijke vervuiling zo snel mogelijk fors te reduceren. PU is zich er tevens van
bewust dat het economisch belang van Tata Steel voor de regio groot is. De
landelijke en de provinciale overheid dient daarom actie te ondernemen zodat Tata
Steel op een veel duurzamere manier staal kan produceren.

11

Recent slaapverstoringsonderzoek heeft aangetoond dat Uitgeest tot een van de
meest belaste gemeentes is door vliegtuiglawaai. De ongebreidelde groei van
Schiphol tast hiermee de gezondheid van de inwoners van Uitgeest aan. Terecht
heeft Uitgeest, samen met een aantal andere gemeentes waaronder Castricum het
vertrouwen in Schiphol opgezegd. Eindelijk zouden we willen zeggen. PU is deze
mening al jaren toegedaan. Nu doorpakken en eisen dat Schiphol serieus rekening
gaat houden met de belangen en gezondheid van de omwonenden. Het aantal
vluchten dient sterk te worden ingekrompen en de vliegroutes zodanig aangepast
dat de hinder wordt gereduceerd.

Inwoners van Uitgeest, kunt u zich vinden in onze
standpunten?
Stem dan op PU op 14-16 maart 2022, dan bouwen wij
verder aan een groen en dorps Uitgeest waarin het goed
wonen en verblijven is!
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Partijprogramma beknopt
Zelfstandige gemeente

-

-

Groene gemeente

-

Sociale gemeente

-

-

Progressieve gemeente

-

-

Positief kritisch de ambtelijke
samenwerking met de BUCH gemeentes
volgen en beoordelen.
Behoud van eigen gemeenteloket in
eigen gemeentehuis.
Zo mogelijk burgers thuis bezoeken voor
hulp en informatie.
Digitale communicatie EN mondelinge of
schriftelijke communicatie richting
burgers.
Behoud openbaar groen als uitgangspunt
besluitvorming.
Behoud huidig ijsbaanterrein als groene
multifunctionele locatie in centrumgebied.
Behoud huttenweek locatie en
achterliggend kadettenland.
Investeren in extra groen daar waar
mogelijk.
Bescherming omliggend groen
landschap.
Bouw nieuw Zorgcentrum.
Nieuwbouw locatie Geesterheem
Burgers ruimhartig te ondersteunen in de
persoonlijke problematiek rond zorg,
eenzaamheid, schuldenproblematiek, etc.
Zo mogelijk burgers thuis bezoeken voor
hulp en informatie.
Behoud professionele ondersteuning
Stichting Uitgeester Senioren.
Extra aandacht voor de jongeren
Extra aandacht voor mensen met een
beperking
Op zo veel mogelijk terreinen
duurzaamheid bevorderen.
Nieuwe vormen van bestuur gemeente
omarmen (burgerraden,
burgerraadplegingen etc.)
N203 tussen Uitgeest en Limmen
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-

Veilige gemeente

-

-

Financieel gezonde
gemeente

-

-

Meedenkende gemeente

-

Vitale gemeente

-

-

vervangen door een veel kortere
verbinding naar oprit A9 bij gebouw A9
studio (voorheen Bobs).
Groene verlichting fietspaden in
buitengebieden.
Behoud van een school in elke wijk van
Uitgeest.
Opkomen voor de belangen en
bezittingen van de burgers.
Noodzakelijke verbetering ten aanzien
van de verkeersveiligheid. Met name
rond de doorgaande wegen in Uitgeest
en bij de basisscholen.
Strenge en consequente aanpak
overlast.
Actief rekening houden met het
veranderende klimaat via
waterbergingslocatie en goed werkende
afvoer via riolering. Stenen tuinen, dienen
weer groene tuinen te worden.
Kosten openbaar bestuur omlaag.
Maximaal FTE 3 wethouders.
Kritische opstelling met betrekking tot
investeringen centrumgebied en het
stationsgebied.
Zeer kritische opstelling richting inhuur
van dure consultancy bureaus.
Open staan voor ideeën en initiatieven
van burgers met als houding “Ja, tenzij”
Organiseren van bijeenkomsten met
burgers.
Wijkbijeenkomsten
Sport en spel zoveel mogelijk bevorderen
Ouderen zoveel mogelijk stimuleren om
actief te zijn.
Burenhulp waar mogelijk, professionele
hulp waar nodig.
Evenementen bevorderen en
ondersteunen waar mogelijk.
Centrumgebied “opfleuren” met meer
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-

-

Duurzame gemeente

-

bloeiende plantenbakken en sfeervolle
verlichting.
Bestaande werkgelegenheid behouden
en zo mogelijk extra werkgelegenheid
stimuleren.
Winkelbestand in dorp behouden, geen
concurrerende detailhandel op
industriegebied.
Initiatieven op gebied van duurzaamheid
sterk promoten en ondersteunen.
Daar waar mogelijk ook als gemeente
investeringen te doen in duurzaamheid.
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