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Kernpunten partijprogramma PU 2018-2022
1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale gemeente met een dorps
karakter. Versterken van openbaar groen in het dorp, behoud van de groene
gordel rond Uitgeest en de open landelijke buitengebieden.
2. Betrekken van de burgers bij besluitvorming.
3. De bouw van een nieuwe school met behoud van een basisschool in elke
woonkern (Koog, Oude Dorp, Kleis en Waldijk).
4. Bouw van een nieuw Geesterheem, met behoud van zorgvoorzieningen voor
hulpbehoevenden en dementerende ouderen. Er moet rekening gehouden worden
met een uitbreiding op termijn wegens de voorziene sterke vergrijzing.
5. Op de schaarse bouwlocaties in Uitgeest zal zoveel mogelijk moeten worden
gebouwd voor specifieke doelgroepen, te weten sociale koop- en huurwoningen
voor starters en senioren.
6. Geen bouw op belangrijke locaties, zoals zwembad, de sportvelden, het
hertenkamp, rond visvijver De Kuil en het groene buitengebied.
7. Het ijsbaanterrein moet behouden blijven als “groene long” en worden
ontwikkeld als een multifunctionele locatie voor sport, recreatie en evenementen.
8. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend
klimaat.
9. Behoud maatschappelijk belangrijke voorzieningen (zwembad, sportvelden,
bibliotheekfunctie, dorpshuis, cultureel centrum, jongerencentrum en speeltuin).
10. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest
11. Betaalbare goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden.
12. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op o.a. Geesterweg, Tolweg
en rond scholen.
13. Een financieel gezonde gemeente, kosten bestuur omlaag. Afschaffen
hondenbelasting.
14. Streng en consequent handhaven bij overlast.
15. Inperken van vliegtuighinder en compensatie door Schiphol.
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Partijprogramma PU 2018-2022
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 blijft erop vertrouwen, dat de ambtelijke fusie een succes wordt en zal leiden tot
een van de beste gemeentelijke dienstverleners van Nederland. PU zal dit proces
zeer kritisch volgen en erop toezien dat de becijferde besparingen op de totale
ambtelijke kosten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Tot voor kort had Uitgeest maximaal 3 wethouder (niet in full-time dienstverband).
Het huidige college bestaat uit 4 wethouder (kosten 1 fte extra). Hoewel extra taken
zijn verschoven naar de gemeentes, kan naar de mening van PU het aantal
wethouder weer teruggebracht worden tot maximaal 3 wethouders.

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is een begrip voor "hoe vullen we de ruimte in die we tot onze
beschikking hebben". Bijvoorbeeld: ruimte voor het wegennet of voor bebouwing.
Welke gebieden willen we behouden voor natuur en landschap, het inrichten van de
ecologische hoofdstructuur en waterberging.
De klimaatverandering leidt 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 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.

Plannen centrumgebied
De recente plannen voor het centrumgebied van Uitgeest hebben tot heftige reacties
geleid. Nadat aanvankelijk in 2015 er een ruime meerderheid voor de plannen was
binnen de gemeenteraad, is door het nieuwe college van CDA, VVD, D66 en UL in
2016 het besluit genomen om deze plannen in de prullenbak te gooien en met een
totaal nieuw centrumplan te komen. Plannen voor een IKC/Brede school op het
ijsbaanterrein, slopen van het gemeentehuis voor een horecaplein en de bouw van
een nieuw Geesterheem op het bibliotheekterrein.
Voor PU heeft de bouw van een nieuw Geesterheem en nieuwe Brede school zeer
hoge prioriteit. PU is dan ook bereid om ten aanzien van een nieuw Geesterheem
alle haalbare alternatieven positief te beoordelen. Wel stelt PU als voorwaarde dat
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de intramurale 24 uurs zorg een onderdeel moet blijven van een nieuw
Geesterheem.
Bebouwen van het ijsbaanterrein voor een nieuwe grote Brede school is echter voor
PU onbespreekbaar. Zij wordt daarin gesteund door ruim 1500 handtekeningen via
een
petitie
en
een
schriftelijke
handtekeningen actie. Wel is PU voor om het
ijsbaanterrein veel meer een multifunctionele
groene long van Uitgeest te laten zijn.
Burgerinitiatieven
om
dit
realiseren
ondersteunt PU van harte.
PU is vanaf het begin van de plannen
voorstander van een school in iedere wijk
van Uitgeest. In de Koog en in het oude dorp
dient een volwaardige school te blijven. De locatie van de school is afhankelijk van
de mogelijkheden. De voorkeurslocatie voor een nieuwe Brede school in de Koog is
de oude Paltrokschool. In het oude dorp zou kunnen worden onderzocht of de
Binnenmeerschool drastisch zou kunnen worden gerenoveerd. In diverse plaatsen in
Nederland zijn hiervan goede voorbeelden gerealiseerd.

Wonen
Een goed huis in een plezierige omgeving is een eerste vereiste om je prettig te
kunnen voelen. Uit onderzoek is gebleken dat veel Uitgeesters, nu al of in de
komende jaren, zouden willen verhuizen naar een ander type woning dan waarin zij
nu wonen. Nu gebeurt dit vaak niet, omdat woningen waarnaar zij zouden willen
verhuizen, binnen Uitgeest onvoldoende aanwezig zijn. Ouderen blijven om die
reden in eengezinswoningen wonen. Jongeren daarentegen kunnen geen
betaalbare woning vinden. Mogelijkheden voor het bouwen van woningen na het
gereedkomen van de Waldijk en HMSlocatie zijn beperkt. Wij vinden dat er bij
bouwplannen meer gekeken moeten worden
naar de behoefte van de Uitgeester
bevolking.
Helaas wordt het, door de steeds duurder
wordende woningen, voor starters steeds
moeilijker om een woning te kopen. Bij
nieuwbouwplannen
dienen
daarom
afspraken te worden gemaakt dat 40% van
die woningen bestemd zijn voor starters en doorstromers (lees meestal senioren).
PU is voor het vervangen van bestaande huurwoningen door andere, beter op de
marktvraag aansluitende woningen.
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PU is akkoord met het bebouwen van de kassen van Baars. Helaas houdt de
provincie bouwen op deze locatie tegen.
De provincie 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 groene ring rond Uitgeest zal hierdoor geheel in
tact te blijven. Een standpunt, dat PU al zeer lang ondersteund.
Woningbouw binnen de dorpskern is soms wel mogelijk als de belangen goed tegen
elkaar worden afgewogen. PU is van mening dat, met name in de OUDE dorpskern,
bouwplannen een duidelijke relatie moeten
hebben met de omgeving. Zowel hoogte als
bouwstijl zijn voor ons dan belangrijk. Het
bebouwen van de achtererven van
Langebuurt en Westergeest moet binnen de
grenzen
blijven,
die
hiervoor
zijn
aangegeven. Om toch uitbreiding van het
aantal wooneenheden te kunnen realiseren
moet gekeken worden naar benutting van
inbrei-locaties
en
mogelijkheden
van
woningsplitsing. Ook het combineren van bedrijven en woningen en
bestemmingswijziging bij bedrijfsbeëindiging of verplaatsing biedt mogelijkheden.
Naast woningbouw op een zeer beperkt aantal inbrei-locaties, is PU ook voor het
onderzoeken van de mogelijkheid van extra woon/werk locaties in de omgeving of
op Westerwerf 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 te lang is voor een
woningzoekende. Elke gemeente is daarnaast verplicht een vastgelegd aantal
statushouders te huisvesten. PU is voor het uitvoeren van experimenten om het
wettelijk verplichte aantal statushouders te huisvesten. Te denken valt aan
huisvesting in aangepaste bedrijfspanden of tijdelijke noodwoningen.
Op initiatief van de PU is in 2017 een motie aangenomen om experimenten met
zogenaamde Tiny Houses in Uitgeest mogelijk te maken. Hier dient de komende tijd
vervolg aan te worden gegeven door realisatie van minimaal 5 Tiny Houses op een
daarvoor geschikte locatie.

Werk en inkomen
Het overgrote deel van de Uitgeester bevolking werkt in het gebied tussen Beverwijk
en Alkmaar. In de contacten met de bedrijven in deze regio dient Uitgeest zich dan
ook soepel en faciliterend op te stellen. De keuze voor het “Noorden” maakt dat de
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contacten met de bedrijven in Noord-Holland Noord extra aandacht verdienen. Voor
het woon-werkverkeer geeft dit voor veel werknemers ook tijdsvoordelen.
PU is van mening dat de detailhandel in het dorp dient te worden beschermd tegen
oneigenlijke concurrentie via het toestaan van detailhandel op bedrijfslocaties. De
leefbaarheid van het dorp en de beschikbaarheid van winkels in de nabijheid 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. Op het noordelijk deel van het
bedrijventerrein zou verkoop van massa goederen mogelijk kunnen zijn, mits dit niet
concurrerend is voor de bestaande detailhandel in Uitgeest.
Voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en daardoor in financiële problemen
komen, is het de taak van de gemeente om deze groep op een zo goed mogelijke
en sociale manier te ondersteunen. 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.

Veiligheid, vandalisme, overlast
De inwoners van Uitgeest hebben recht op een veilige en prettige leefomgeving. Zij
die onveiligheid veroorzaken of vernielingen aanrichten dienen aangepakt te
worden. Progressief Uitgeest maakt zich met
veel Uitgeesters zorgen over de overlast bij
de Zientunnel. Afval, graffiti en het rijden met
auto’s door deze tunnel, dient door meer
toezicht voorkomen te worden. Vervuilers
moeten vaker ingezet worden bij het
verwijderen van afval en graffiti.
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 burgeralert initiatieven.
Overlast door hondenpoep is al zeer lang een van de grote ergernissen. Op
herhaaldelijk aandringen van PU zijn er de afgelopen tijd initiatieven genomen, zoals
plaatsen van nieuwe hondenpoepbakken en duidelijke borden. Helaas blijft er een
kleine groep van hondenbezitters die het verpesten voor het overgrote deel van de
hondeneigenaren, die wel de hondenpoep opruimen. PU is daarom voor een zeer
strenge handhaving inzake het niet opruimen van hondenpoep. De boete zou fors
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moeten worden verhoogd en overtreders dienen middels huisbezoek op hun
asociaal gedrag te worden gewezen.
Mede op aandringen van PU is op de begroting 2018 het bedrag voor handhaving
verhoogd van 20.000 euro naar 100.000 euro. PU is voorstander dat deze gelden
ingezet worden voor het ‘in dienst hebben’ van een eigen buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA), ondergebracht in de BUCH werkorganisatie. De
BUCH boa’s kunnen gezamenlijk op pad en handhavend optreden op het
grondgebied van de BUCH gemeenten. Zij dragen bij aan de zichtbaarheid van de
handhavers in het dorp.

Financiën.
Uitgeest is een financieel gezonde gemeente door verstandig financieel beleid over
een lange periode van colleges. Colleges waar PU diverse malen de
verantwoordelijke wethouder voor deze post heeft geleverd. Het eigen vermogen is
goed te noemen en ook het weerstandsvermogen is uitstekend. PU zal echter zeer
kritisch blijven kijken hoe de gelden worden besteed. Investeringen dienen met een
duidelijke nut en noodzaak te worden onderbouwd. Aantrekken van dure consultants
moet zoveel mogelijk worden vermeden.
Zorg heeft de PU over extra kosten voor de BUCH organisatie. De komende jaren
zal PU zeer kritisch blijven ten aanzien van de prestaties van deze nieuwe BUCH
organisatie.
Gelet op de huidige financiële positie van Uitgeest is PU niet voor een verhoging van
de gemeentelijke kosten voor de burger. PU is daarnaast voorstander om de
achterhaalde hondenbelasting af te schaffen, net als ruim 130 andere gemeentes (in
2018 ook in Heiloo) en vooruitlopend op een waarschijnlijke afschaffing vanuit
overheidsinitiatieven. Ook de precariobelasting kan wat de PU betreft worden
afgeschaft. Opbrengst en kosten staan niet in verhouding.
De financiën rond de jeugdzorg dient vanaf 2020 extra aandacht. Dit in het kader
van de overgang van gelden voor jeugdzorg van de centrumgemeente naar de
gemeente Uitgeest.

Verkeer en vervoer
Progressief Uitgeest is tegen de Heemskerk- en de Golfbaanvariant inzake
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 rustplaatsvoorzieningen (inclusief tankstations) op het grondgebied van
Uitgeest.
Indien een van deze varianten desondanks wordt gekozen, dan is PU niet bereid om
0,7 miljoen euro mee te betalen aan deze aansluiting. Ook is PU dan voorstander
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om de provincieweg Uitgeest-Krommenie af te waarderen tot een lokale weg. Verder
pleit PU al jaren voor het opheffen van dezelfde provinciale weg, maar dan het
gevaarlijke gedeelte Uitgeest-Limmen en vervangen door een veel kortere
aansluiting van Castricum en Limmen op de A9 ter hoogte van Studio A9 (voorheen
Bobs). Bij de bouw van nieuwe wegen moet je onnodige wegen durven op te heffen.
Door ProRail worden plannen uitgewerkt om het station van Uitgeest aan te passen
i.v.m. het “spoorloosboek rijden”. Voor het stationsgebied heeft dit grote
consequenties. PU zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen. Van belang daarbij
is dat de burgers inspraak hebben in de definitieve plannen. De plannen dienen ook
positief bij te dragen aan de veiligheid, vervoersbehoeften en leefbaarheid van de
burgers van Uitgeest. PU steunt, net als alle andere partijen, de meest optimale
voorkeursvariant, namelijk een nieuwe bredere moderne tunnel. Dit biedt tevens
mogelijkheden voor het aanpassen van de provincale weg en voor het bouwen van
betaalbare nieuwe woningen op nieuw beschikbare ruimtes. De variant van soort
brug over de weg en het station is voor PU onbespreekbaar.

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
zogenoemd een kwaliteit. Zeker nu de groei van de Nederlandse bevolking lijkt te
stabiliseren, zou het volbouwen van de groene ruimte voorkomen moeten worden.
PU vindt dat we de komende jaren ons sterk
moeten maken voor het feit dat natuur en
recreatie goed samen gaan 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 voorzieningen, zolang natuur
en landschap hiervan niet de dupe worden. 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. Daarnaast zijn wij voor
het aanleggen van een fietspad van Waldijk naar Fort Veldhuis.
Speciale groene verlichting van fietspaden in het buitengebied, zoals recent in
Castricum is aangelegd, ondersteund PU van harte.
De groene driehoek (tussen Waldijk, A9 en de spoorlijn Uitgeest-Haarlem) trekt tot
op heden nauwelijks publiek. Wandelaars zouden gestimuleerd worden als er vanuit
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dit gebied een verbinding komt naar de oude dorpskern. Een drijvende brug onder
de spoorlijn door moet dit mogelijk maken. Op deze wijze kan het “Rondje om de
Geest” 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.
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. Onderzocht moet worden hoe
waterberging juist voordelen kan opleveren voor het landschap waar ooit het Oer-IJ
heeft gestroomd.
Progressief Uitgeest is voor verkoop van de Eendenkooi aan het "Landschap NoordHolland." Dit kan voor het Landschap aanleiding zijn meer gronden op te kopen in
dit gebied, waardoor de natuur gewaarborgd blijft.
In 2050 dient Nederland energieneutraal te zijn. Het verwarmen en koken op
aardgas is dan verleden tijd. De komende jaren zal ook veel inspanningen
noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Burgers zijn hiervoor primair verantwoordelijk.
De overheid heeft de taak om de burgers zich hiervan terdege bewust te maken. En
om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die doelstelling te halen. Van de
gemeente mag worden verwacht hierin een voortrekkersrol te hebben.

Welzijn en sport
De sportvelden van de sportverenigingen FC Uitgeest zijn gerealiseerd evenals de
vernieuwing van een bestaand en een extra kunstgrasveld voor de
hockeyvereniging. De 2 tennisverenigingen hebben op eigen kracht ook een prima
accommodatie kunnen realiseren. Hiermee heeft Uitgeest een geweldig buitensport
gebied binnen de gemeentegrenzen, waar onze inwoners nog zeer lang van kunnen
genieten. Echter ook de kleinere binnensport verenigingen hebben het erg moeilijk
en worden bedreigd in hun voortbestaan. PU wil daarom met voorrang opkomen
voor de belangen van de kleinere sportverenigingen.
Zwembad de Zien is inmiddels een prachtige en bloeiende vrijwilligersorganisatie.
Met behulp van een groot aantal vrijwilligers is hiermee het zwembad voor een lange
tijd behouden voor Uitgeest. PU blijft het behoud van het zwembad ook voor de
toekomst zeer stevig ondersteunen. PU is er voor om zwemles voor het A-diploma
voor de kinderen van Uitgeest gratis te maken, mits de lessen worden gegeven in
zwembad de Zien.
Voor alle vrijwilligersorganisaties in Uitgeest dient de gemeente zich meer dienend
en hulpvaardig op te stellen. Teveel worden deze vrijwilligersorganisatie gehinderd
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door langzame, stroperige besluitvorming en soms zelfs door een vorm van
tegenwerking. Terwijl vrijwilligers tegenwoordig zeer belangrijk zijn voor het levendig
houden van ons dorp en belangrijke voorzieningen in stand houden.

Cultuur
Cultuur betreft onze Nederlandse samenleving en het uiting geven daarvan. Te
denken valt aan sport, jongerenclubs, toneelverenigingen, koren enz. Maar ook
kunst en behoud van historie. PU is van mening dat cultuur gestimuleerd moet
worden. Ook buurtfeesten maken hier deel van uit en bevorderen de ontmoeting met
elkaar. 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.
Via 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.
De door het college voorgestelde wijzigingen wijst de PU dan ook af.
Met het initiatief “LeesLokaal” heeft Uitgeest de bibliotheekvoorziening kunnen
behouden. Ook hier hebben vrijwilligers het voortouw genomen. PU zal dit initiatief
blijven ondersteunen. Daarnaast is het ook van belang dat op de scholen het lezen
wordt gestimuleerd.
Voor Zienhouse zullen passende acties worden ondersteund die beter aansluiten bij
de behoeften van de jeugd. Professionele jeugdondersteuning is van groot belang.

Gezondheid
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. En het is de taak van de
politie om overlast en drugsrunners stevig aan te pakken.
Kennemerland is een van de meest milieubelastende 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. Recent is door een inwoner van Uitgeest 150 fruitbomen
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verspreid. Een prachtig initiatief. Op een aantal locaties vindt er in Nederland
experimenten plaats met een soort “eetbos”. Al dit soort eigen initiatieven zullen
door PU worden van harte worden ondersteund.
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 zeer sterk 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. En daarvoor ook gaat betalen. Gelijk als in andere landen zou
Schiphol per vliegtuig een compensatiebedrag moeten storten in een fonds voor de
omwonenden.
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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.
Nieuwe, beter toegankelijke en technisch
bij de tijd zijnde website gemeente.
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 Geesterheem met
uitbreidingsmogelijkheid.
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
Geen eigen bijdrage WMO zorg, behalve
voor woningaanpassingen.
Op zo veel mogelijk terreinen
duurzaamheid bevorderen.
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Veilige gemeente

-

-

Financieel gezonde
gemeente

-

Meedenkende gemeente

-

Nieuwe vormen van bestuur gemeente
omarmen (burgerraden,
burgerraadplegingen etc.)
N203 tussen Uitgeest en Limmen
vervangen door een veel kortere
verbinding naar oprit A9 bij gebouw A9
studio (voorheen Bobs).
Afschaffen hondenbelasting en
precariobelasting.
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 3 wethouders (nu 4).
Kritische opstelling met betrekking tot
investeringen centrumgebied en het
stationsgebied.
Zeer kritische opstelling richting inhuur
van dure consultancy bureaus.
Financiële compensatie door Schiphol
wegens extreme vliegtuighinder.
Open staan voor ideeën en initiatieven
van burgers met als houding “Ja, tenzij”
Organiseren van bijeenkomsten met
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Vitale gemeente

-

-

-

Duurzame gemeente

-

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
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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