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Medemblik
de veranderingen 
vormgeven

D66 baseert zich op vrijheid van het individu en op democratie. En 
op bewuste en verantwoordelijke mensen. De gemeente is er voor 
iedereen, wordt niet gedreven door belangengroepen of politieke 
klantenbinding. Ze betuttelt niet. 

Nederland is veranderd. Wij kijken positief naar de toekomst. Ons 
land is meer divers geworden. De oude ‘zuilen’ spelen steeds 
minder een rol. De samenleving is individualistischer. Het 
industriële tijdperk ligt grotendeels achter ons. De economie 
ontwikkelt zich vooral door dienstverlening en kennis. 
Bezuinigingen en privatisering hebben de verzorgingsstaat in hun 
greep. Zekerheden verdwijnen. Er is behoefte aan een duurzame 
samenleving, vooral voor komende generaties. 

Problemen zijn vaak complex: ze worden niet eenvoudiger door 
goedkope, makkelijk klinkende ‘oplossingen’ voor aan te dragen of 
bevolkingsgroepen als schuldigen aan te wijzen.

In de drie jaar van het huidige Medemblik stond D66 voor 
praktische politiek. Wij kozen open en helder positie, ook bij 
onderwerpen, die vanuit de ‘oude’ gemeenten op het bord van de 
nieuwe raad waren gelegd. We hebben – soms doorslaggevend – 
bijgedragen aan oplossingen. Wij lieten ons zien! De aanloop is 
achter de rug: het nieuwe Medemblik kan nu echt van start!

Ons programma is geen verzameling volledig uitgewerkte  
standpunten. Dat past niet in een dynamische tijd. En altijd zijn 
uiteenlopende belangen aan de orde. Medemblik maakt keuzes 
samen met de bevolking, keuzes die doelgericht en vernieuwend 
zijn.



Een nieuwe
realiteit
met nieuwe
mogelijkheden

Partijprogramma’s zijn vaak behoudend. Ze beschermen het oude 
krampachtig. Maar tijden veranderen. Wat geweest is keert niet 
terug. D66 gaat uit van een nieuw realisme, wil nieuwe kansen 
benutten.
De woningbouw is vrijwel tot stilstand gekomen en zal niet zo 
intensief terugkeren. Overloop uit de Randstad is gestopt. De 
bevolking krimpt op termijn. Dat is geen drama. Nieuwe kansen 
dienen zich aan. Het kan meer behoud van ons karakteristieke 
landschap betekenen en dat geeft mogelijkheden voor toerisme en 
recreatie. 
De economie verandert. Traditionele bedrijvigheid verdwijnt. De 
bouw- en transportsector boeten aan belang in. Agri-business en 
zaadveredeling zijn booming. Er moet nieuwe bedrijvigheid komen, 
passend in het open, landelijke karakter van de regio. De tweede 
Coentunnel en de vernieuwde N23 verbeteren de bereikbaarheid. 



Samen sterk
voor een
aantrekkelijk
Westfriesland

Samenwerken in de regio wordt steeds belangrijker, om kosten te 
besparen en kennis te delen, maar ook om samen op te trekken 
voor een welvarende en gezonde toekomst en om Westfriesland 
‘op de kaart te krijgen’. Dit is voor D66 een rode draad. Gemeenten 
werken al veel samen. Voor samenwerking democratische 
legitimiteit: geen organisatievormen die ver van het gekozen 
bestuur af staan. Wel transparantie: de gemeenteraad moet in 
goede controle kunnen uitoefenen op prestaties en financiën van 
samenwerkingsverbanden.

Het Rijk wil nog minder gemeenten. Herindeling is voor ons geen 
doel op zich. Voor een sterke, samenhangende regio ziet D66 
daarin kansen op langere termijn. Medemblik heeft in korte tijd 
twee herindelingen doorgemaakt, dat leidt nu voor de eerste jaren 
tot de noodzaak van stabiliteit. Een organisatie moet niet om de 
paar jaar zo intensief met haar eigen bestaan en ontwikkeling bezig 
zijn. Dat gaat ten koste van aandacht voor de werkelijke taken. 
Onze gemeente is om te functioneren voor de komende jaren groot 
genoeg. Daarna zijn we een ervaren en degelijke partner in een 
verdere herindeling.



Democratie en Bestuur

Dienstverlenend
Integer
Efficient

De gemeentelijke organisatie.

Integriteit in de gemeente is belangrijk. Bestuurders en 
leidinggevenden laten zich leiden door publieke belangen. Bij hun 
benoemingen is integriteit een serieus criterium. Zij hebben 
invloedrijke posities en een voorbeeldfunctie.
Uitwassen in beloning willen wij niet. De bandbreedtes liggen vast. 
Medemblik kan topfuncties functies invullen met de geldende 
salarissen. 

Door de samenvoeging is er een groter gemeentelijk apparaat. 
Effectiviteit en transparantie zijn belangrijk. De organisatie is er 
primair voor dienstverlening. Vaak gaat dit goed, op onderdelen is 
nog een weg te gaan. 

In ons vorige programma wilden wij de gemeentelijke taken 
doorlichten op basis van de vraag: wat kunnen burgers zelf en wat 
doet de gemeente? Het is goed dat een kerntakendiscussie is 
gevoerd. Wij willen nu tastbaar resultaat zien.   
Ook moet scherp worden gekeken naar de overhead, het deel van 
het apparaat dat niet direct-productief is. Gemeentes hebben 
daarvan meer dan andere bedrijven. Elke functie moet 
aantoonbaar toegevoegde waarde hebben. 

In een grotere gemeente is er meer afstand tussen burgers/
bedrijven en bestuur. D66 zoekt nieuwe vormen van betrokkenheid. 
De identiteit van de kernen wordt gerespecteerd. Een heldere 
positie van kernraden past daarbij, voor betrokkenheid en 
draagvlak. 



Democratie en Bestuur

Decentralisatie 
vraagt om keuzes

De gemeentefinanciën.

Financieel is het zwaar weer. Het Rijk decentraliseert; 
bijbehorende middelen worden gekort. Meer werkloosheid 
leidt tot meer bijstandsuitkeringen en meer kwijtschelding van 
lokale belastingen. Stilstand in de bouw zet inkomsten van de 
gemeente onder druk.

Medemblik is financieel gezond. Dat moet zo blijven. De 
belangrijkste vraag is op welke taakgebieden de gemeente 
(verder) kan bezuinigen en hoe dat dan moet. Er zijn geen 
keuzes voor ‘meer’, alleen voor ‘minder’. Veel 
verantwoordelijkheid is de afgelopen decennia verschoven 
naar de collectieve sector. Veel activiteiten kregen subsidies. 
Nu dat niet is vol te houden, er moet worden beoordeeld wat 
echt in stand moeten blijven met publiek geld. 

In principe moet de OZB niet worden verhoogd. Mocht dat 
onontkoombaar zijn om het vastgestelde beleid te realiseren, 
dan in ieder geval niet met meer dan de inflatie.



Democratie en Bestuur

Betere organisatie

De gemeentelijke dienstverlening.

D66 wil een gemeentelijke organisatie die burgers en bedrijven 
als klanten behandelt, met dienstverlening gericht op kwaliteit 
en duidelijkheid. Met betrekking tot bereikbaarheid en tijdig 
reageren zijn de afgelopen jaren goede stappen gezet. 

De openbare ruimte geeft aanleiding tot zorg. 
Groenonderhoud en onkruidbestrijding worden ervaren als 
onder de maat. D66 heeft hierover bij de wethouder aan de bel 
getrokken. Dat heeft resultaat gehad, maar we zien terugval. 
We blijven alert. Met bestaande middelen kan meer worden 
bereikt wanneer het werk beter wordt georganiseerd. De 
kansen liggen letterlijk ‘op straat’.

Bij uitbesteden van werk moet gestuurd worden op 
eindresultaten. Die betreffen niet alleen het werk zelf maar ook 
hoe de ruimte wordt opgeleverd.



Wonen en Ruimtelijke Ordening

Van meer
naar beter!

D66 wil een toekomst met kwalitatieve en duurzame groei. Het 
platteland verandert, ook hier. Kleine kernen liggen versnipperd in 
het landschap en groei maakt plaats voor krimp. Bevolkingskrimp 
vergt een omslag in het denken. Bouwen van gezinswoningen om 
jonge bewoners aan te trekken (of te binden) voor het behoud van 
de school werkt niet zomaar. We moeten in zetten op doorstroming 
in de woningmarkt: van groeien naar beheren.
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Wonen en Ruimtelijke Ordening

Van concurrentie 
naar afstemming

De Westfriese gemeenten hebben afspraken vastgelegd in de 
Regionale Kadernota Woonvisie West-Friesland 2010- 2020: 
bouwen voor eigen behoefte met een klein positief migratiesaldo. 
De gemeenten staan open voor bouwen voor metropool 
Amsterdam en schaalsprong Almere. Hoe dat gaat uitpakken is 
onzeker en zal afhangen van vraagdruk en het ontbreken van 
mogelijkheden daar, van goede bereikbaarheid en 
werkgelegenheid. 

Onderling afstemmen van plannen is nodig om te voorkomen dat 
gemeenten gaan concurreren. Bouwen binnen bestaand 
verstedelijkt gebied is uitgangspunt. Compensatie van druk tussen 
gemeenten onderling is onderdeel van de afspraken. 

De huidige ontwikkeling biedt ook ‘ruimte voor ruimte’ als wenkend 
perspectief met maatwerk: als minder ruimte voor woningbouw 
nodig is, blijft die over voor andere functies. Openheid van het 
landschap is ook waardevol.                                                                                                                                     
Ook dat moet met regionale afstemming. De landschappelijke 
positie van Medemblik in zijn omgeving ten opzichte van de as 
Hoorn-Enkhuizen is waardevol. Waar kunnen sterke logistieke 
verbindingen een vraag naar verdichting/verstedelijking passend 
maken? Onze toekomst is ook gelegen in versterking van 
ruimtelijke waarden als openheid, groen en water. 
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Wonen en Ruimtelijke Ordening

Ruimte
koesteren

Ruimte als wenkend perspectief vraagt scherpe en duurzame 
keuzes in de ruimtelijke ordening en stelt eisen aan de bestuurlijke 
inrichting van ons gebied. Een bewuste scheidslijn tussen 
openheid, wonen en werken moet niet vastlopen op de vraag ‘wie 
gaat het betalen?’ Lusten en lasten van regionale keuzen moeten 
door de Westfriezen regionaal gedragen worden en dat vraagt 
bestuurlijke besluitvorming op regionaal niveau.
D66 staat voor duurzame en energiezuinige nieuwbouw en 
verbouw en het benutten van lege gebouwen voor andere functies. 
Op lokaal niveau werkt de gemeente samen met de 
woningcorporaties. Onderwerpen zijn o.a. afspraken over de 
kernvoorraad aan betaalbare woningen in relatie tot economische 
en demografische ontwikkelingen, maar ook over initiatieven ten 
gunste van leefbaarheid in wijken en de realisatie van 
woonzorgconcepten. D66 wil prestatieafspraken tussen gemeente 
en corporaties ook in deze fase van kerntakendiscussies bij zowel 
gemeente als corporaties continueren. De kwaliteit van bestaande 
wijken en buurten heeft die aandacht hard nodig en op het gebied 
van duurzaam en energiezuinig wonen kan de voortrekkersrol van 
corporaties een inspiratiebron zijn voor de grote aantallen 
particuliere woningen in de gemeente. 



Wonen en Ruimtelijke Ordening

Particulier
initiatief
stimuleren

Het realiseren van starterswoningen is een onderwerp voor 
maatwerkafspraken tussen gemeente en corporaties. Naast 
het bouwen door corporaties en marktpartijen biedt ook 
bouwen volgens CPO kansen. CPO staat voor Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. (http://www.cpo-nh.nl/) 
Particulieren kunnen voor eigen gebruik, in groepsverband, 
kwalitatief goede woningen bouwen die voldoen aan 
individuele wensen van deelnemers. Particulier 
Opdrachtgeverschap gaat uit van eigen initiatief. Gebleken is 
dat met rechtstreekse initiatieven flink onder de gangbare 
marktprijs kan worden gebouwd. De provincie biedt financiële 
ondersteuning aan CPO-verenigingen/stichtingen omdat CPO- 
projecten in de initiatief- en ontwikkelingsfase kosten met zich 
meebrengen zonder dat deze door een hypotheek kunnen 
worden gefinancierd. D66 wil dat de gemeente Medemblik 
(aanvullend) subsidie gaat verstrekken aan een CPO-
vereniging voor de kosten van begeleiding door een extern 
deskundige. Naast deze subsidie voor toetsing van 
haalbaarheid moet er ook ruimte komen voor een renteloze 
lening vanuit de gemeente.

http://www.cpo-nh.nl
http://www.cpo-nh.nl


Economie

Versterking
en
Vernieuwing

Medemblik wil een bloeiende samenleving zijn. Een goede 
lokale economie maakt daarvan deel uit. De gemeente moet 
vooral goede voorwaarden scheppen voor het vestigen van 
(middenstands-)bedrijven. Ze maakt met heldere en 
doorzichtige regels een duidelijk kader en een voor iedereen 
gelijk speelveld, met ruimte om te werken en te ondernemen.

D66 is voorstander van een duurzame beleidsvisie waarin 
vastligt welk economisch profiel Medemblik heeft. Voor ons is 
dat een groene gemeente met schone en innovatieve 
bedrijven. De economie wordt nu gedragen door bouw- en 
aanverwante bedrijven, transportbedrijven, agrarische 
ondernemingen, industrie, recreatie en detailhandel. Het aantal 
kantoorwerkers, dat in Medemblik een baan moet kunnen 
vinden blijft achter. D66 ziet Medemblik niet als typische 
forensengemeente, maar wil inwoners in de eigen gemeente 
gelegenheid tot werk en zelf-ondernemen bieden.



Economie

Versterking
en
Vernieuwing

Bouwnijverheid

Medemblik is nog altijd goed vertegenwoordigd met 
(woning)bouwbedrijven. Helaas is een aanzienlijk deel van 
deze bedrijven de afgelopen jaren verdwenen. D66 erkent dat 
de levensvatbaarheid van nog bestaande bedrijven moeilijk op 
gemeentelijk niveau beïnvloed kan worden, maar wil bij 
gemeentelijke aanbestedingen geen onnodige barrières 
opwerpen, waardoor lokale ondernemers op voorhand worden 
uitgesloten.



Economie

Versterking
en
Vernieuwing

Detailhandel

In Medemblik zijn nog veel zelfstandige winkeliers. Dat zorgt 
voor een afwisselend en wijdverspreid aanbod en een eigen 
identiteit. De detailhandel – vooral die gericht op duurzame 
aankopen - staat onder druk door E-Commerce en internet. 
D66 wil met name in de kern Medemblik het winkelgebied 
versterken. De stad heeft met haar historische karakter en 
binnenhaven een goede uitstraling, maar blijft achter bij 
vergelijkbare gemeentes. Door meer in te zetten op recreatief 
winkelen met voldoende voorzieningen in een attractieve 
omgeving en op goede toegankelijkheid wordt de stad 
levendiger en aantrekkelijker voor toeristen. De centrumfunctie 
voor omliggende kernen kan worden uitgebouwd.

D66 is voorstander van vernieuwingen, die zorgen voor 
bedrijvigheid. Als winkels in kleine kernen geen stand kunnen 
houden en openbaar vervoer versobert, liggen er kansen voor 
ondernemers die ‘out of the box’ denken en oplossingen 
kunnen bieden voor de verder vergrijzende bevolking in de 
kleine kernen. Kleinschalige E-Commerce en bezorgdiensten 
kunnen hier verdwenen lokale detailhandel vervangen. 
Daarmee wordt ook de leefbaarheid verhoogd.



Economie

Versterking
en
Vernieuwing

De agrarische sector

Alle agrarische facetten zijn in Medemblik te vinden: land-, 
tuinbouw, veeteelt en veredeling. D66 wil deze voor onze 
gemeente belangrijke sector ondersteunen. Wij willen dat er 
duidelijke regels zijn, maar ook dat de overheid samen met 
ondernemers kijkt hoe iets gerealiseerd kan worden. Regels 
om overlast voor inwoners te beperken moeten gerespecteerd 
worden, maar er moet ook met een praktische blik naar 
aanvragen worden gekeken.

zie ook “Landschap en natuur”



Economie

Huisvesting
arbeidsmigranten
is maatwerk

Huisvesting van (tijdelijke) agrarische medewerkers is 
maatwerk. Sommige medewerkers zullen slechts tijdelijk hier 
verblijven, anderen zullen zich voor langere tijd hier vestigen. 
Rekening houdend met alle betrokkenen (medewerkers, 
werkgevers en omwonenden) zijn er diverse mogelijkheden: 
huisvesting in bestaande woningen, huisvesting op het perceel 
van de werkgever en grootschalige huisvesting. De 
medewerkers en werkgevers zullen veelal kiezen voor de 
goedkoopste oplossing (op het perceel en in bestaande 
woningen). De rol van de gemeente is toezicht en handhaving 
op basis van hetgeen in het bestemmingsplan voor het 
buitengebied is bepaald.



Recreatie en toerisme

Toeristische
kansen zijn
groot

D66 wil dat de gemeente bijdraagt aan de toeristische 
ontwikkeling door het creëren van de meer mogelijkheden van 
horeca, kamperen bij de boer en verblijfsrecreatie en Bed & 
Breakfast. Het vergunningenbeleid dient soepel en adequaat 
te zijn, zodat het agro-toerisme makkelijker van de grond komt 
en toeristische ondernemers goede kansen krijgen om nieuwe 
activiteiten te ontplooien.

Waar mogelijk moet de gemeente zich actief opstellen bij het 
maken van fiets-, kano- en wandelroutes om bezoekers en 
bewoners de mogelijkheid te geven in het buitengebied te 
recreëren. De toekomstige grotere generatie ouderen biedt 
kansen voor zinvolle investeringen op recreatief gebied



Recreatie en toerisme

Toeristische
kansen zijn
groot

Het toerisme in Medemblik blijft achter bij andere delen van 
Nederland, terwijl er veel kansen liggen voor zowel 
dagtoerisme als langduriger verblijf. Medemblik heeft 
voldoende maar nog te weinig ontwikkeld toeristisch 
potentieel.  

Het groei van het aantal toeristen in Noord-Holland Noord is 
de afgelopen jaren tot stilstand gekomen en blijft duidelijk 
achter bij andere delen van Nederland. Het aantal 
overnachtingen is afgenomen. Vooral toeristen uit het 
buitenland laten het afweten. Dat komt door het versnipperde 
aanbod van toeristische voorzieningen , de matige prijs/
kwaliteit-verhouding en het gebrek aan vernieuwende 
initiatieven van ondernemers. Het gebied moet vooral meer 
‘beleving’ gaan tonen om toeristen aan te trekken.

Het in de afgelopen raadsperiode ontwikkelde Masterplan is 
naar de mening van D66 een eerste goede aanzet en kan 
gezien worden als recreatief profiel van de gemeente 
Medemblik. Nu is het zaak een passend recreatief netwerk te 
realiseren en tot een structuurvisie te komen, waarin de 
betekenis van de gemeente Medemblik binnen de regio 
Westfriesland duidelijk wordt.



Landschap

Landbouw,
recreatie en
natuur zijn 
complementair

Een plattelandsgemeente als Medemblik kan niet zonder een 
gezonde agrarische sector omdat zij in sterke mate het 
landschap van Medemblik bepaalt: (glas-)tuinbouw, 
bollenteelt, melkveehouderij, fruitteelt en akkerbouw; van 
kennis intensieve agribusiness tot traditionele 
veeteeltbedrijven. 

D66 ziet landbouw, recreatie en natuur in als complementair. 
Het agrarisch cultuurlandschap biedt, samen met het vele 
water en de natuurgebieden, alle ruimte voor een gezonde 
habitat voor flora en fauna. Dit biedt weer uitzonderlijke 
mogelijkheden voor recreatie. 

Een gezonde agrarische sector is dus van groot belang: niet 
alleen economisch (inkomen, werkgelegenheid) maar ook voor 
recreatie en landschap. Om economisch vitaal te blijven, zijn 
schaalvergroting en verbreding noodzakelijk. Alleen dan kan 
het buitengebied leefbaar blijven en interessant zijn voor 
recreatie. 

Regionale ontwikkelingen (Seedvalley, Agriport) dienen hierbij 
gevolgd te worden: je bent als gemeente geen eiland.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede balans 
tussen deze elementen in het buitengebied.



Landschap

De juiste balans

De agrarische sector moet voldoende mogelijkheden hebben 
om het gebied economisch vitaal te houden. Tegelijkertijd 
moeten waardevolle culturele en natuurlijke elementen zorgen 
voor een aantrekkelijk buitengebied met meer kansen voor 
toerisme/recreatie. Hierin spelen de agrarische 
cultuurhistorische bouw (de stolpboerderijen) en oude erven 
maar ook cultuurhistorische landschapselementen een rol. 

Het open karakter van het landschap en het fijnmazige 
waternetwerk, tevens een uniek weidevogelleefgebied, is 
interessant voor recreatie. Maar ook hier geldt dat de 
gemeente ervoor moet waken dat de juiste balans behouden 
blijft tussen recreatie en vereiste rust die weidevogels aan hun 
leefgebied stellen.



Landschap

Duurzame
agro-cultuur:
meer dan
landschap

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied biedt agrarische 
bedrijven de economisch noodzakelijke mogelijkheid tot 
schaalvergroting en/of verbreding. Schaalvergroting is vaak 
noodzakelijk om hoge investeringskosten terug te verdienen 
die weer nodig zijn om oudere bedrijven aan te passen aan de 
arbeidsomstandigheden, milieu-eisen en mogelijkheden tot 
energiebesparing die deze tijd vraagt. Verbreding van 
activiteiten met mogelijkheden op het gebied van 
landschappelijk inpasbare zorg, toerisme en recreatie is een 
andere manier voor agrarische bedrijven om economisch 
levensvatbaar te blijven. Dit zal noodzakelijk zijn om het 
buitengebied leefbaar en interessant te houden voor recreatie. 
Stimulatie van kleinschalige landbouw die produceert voor 
lokale markten en maatschappelijke waarden creëert in de 
vorm van behoud en verbetering van het cultuurlandschap, 
biodiversiteit en recreatie kan hiertoe bijdragen. 

De glastuinbouw in onze regio, evenals de zaadveredeling, 
levert veel werkgelegenheid voor laag- en hoogopgeleiden en 
is mede daarom van groot belang voor ons gebied. 
Grootschalige glastuinbouw en zaadveredeling moeten 
plaatsvinden in de daartoe aangewezen gebieden, maar kan 
ook nog verspreid zolang er economische gronden zijn die 
bedrijfsuitvoering en mogelijk uitbreiding op de huidige locatie 
rechtvaardigen. 



Duurzaamheid

Met 
duurzaamheid
meer innovatie en 
werkgelegenheid

D66 Medemblik vindt dat de toekomst is aan duurzame 
energie. Die is onuitputtelijk, kost steeds minder geld en is 
schoon. Fossiele brandstoffen zijn eindig qua beschikbaarheid 
en het verbranden ervan leidt tot een toename van CO2 met 
verstrekkende negatieve gevolgen. Energiebesparing helpt het 
gebruik terug te dringen. Een groot voordeel bij 
duurzaamheidsprojecten is dat dit een positieve impuls is voor 
de lokale economie en leidt tot extra werkgelegenheid. 

D66 wil energie-neutrale nieuwbouw stimuleren. Omdat 
duurzame energie nog niet grootschalig beschikbaar is, is 
energiebesparing nog steeds belangrijk en dit staat hoog op 
de agenda van D66. De gemeente moet duurzame 
verbouwingen van woningen, bedrijven en kantoren daarom 
gaan makkelijker maken.

Auto’s en mobiliteit in brede zin zijn de grote energievreters in 
vergelijking met het verbruik in huishoudens. Elektriciteit, 
vooral uit zonne-energie, in mobiliteit juicht D66 toe. Daarom 
wil D66 gaan onderzoeken waar laadpalen voor auto’s 
geplaatst kunnen worden en commerciële partijen uitnodigen 
deze te plaatsen, indien nodig met subsidie.



Duurzaamheid

Duurzame
oplossingen
zonne-energie

Zonne-energie heeft zich inmiddels bewezen. D66 wil dat 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer 
zonne-energie gaan gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:

- De gemeente moet zelf meer zonne-energie gebruiken 

- De gemeente moet zelf meer projecten te initiëren de 
zonneweide bij Abbekerk (een initiatief van D66 Medemblik);

- De gemeente moet zonne-energie-opwekking bij en van 
woningen, bedrijven en kantoren makkelijker maken;

- Alle lokale initiatieven voor zonne-energie actief te 
ondersteunen met informatie over subsidies, regels en 
wetgeving.



Duurzaamheid

Duurzame
oplossingen
wind-energie

Windenergie kan een belangrijke duurzame energiebron 
worden, maar D66 is voor Medemblik op dit moment 
tegenstander van meer windmolens op het land. Want zelfs 
windenergie-projecten moeten aan ‘normale’ 
randvoorwaarden voldoen zoals:

- Zonder subsidie financieel rendabel kunnen zijn;

- Minimale overlast (visueel of qua geluid) veroorzaken voor 
anderen dan de eigenaar van de windmolens. In onze 
landelijke gemeente met de prachtige vergezichten, zijn er 
zeer velen die last kunnen hebben van windmolens geplaatst 
op terreinen van agrarische bedrijven. 

- Geen negatieve impact hebben op het toerisme in onze 
gemeente. Windmolens in het IJsselmeer die onze zeilsport 
hinderen of die het zicht van onze kust te negatief 
beïnvloeden, vinden wij niet gewenst.



Duurzaamheid

Duurzaam
hergebruik

D66 streeft naar een circulaire economie: economie waarbij 
zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruikt 
worden. Zo behouden grondstoffen en producten meer 
waarde.

Zij gebruikt hiervoor het volgende prioriteiten:

 1.	 Voorkomen dat er afval ontstaat

 2.	 Hergebruik van producten

 3.	 Winning van grondstoffen uit afval (afval als 
inkomstenbron)

 4.	 Verbranden van afval tot energie

 5.	 Storten van afval

HVC is een prima partner om plannen te ontwikkelen, echter 
niet de enige. D66 wil ook verder gaan kijken hoe lokale 
initiatieven met alternatieve oplossingen gestimuleerd kunnen 
worden. Een groot bijkomend voordeel hiervan is dat lokaal 
ondernemerschap en werkgelegenheid gestimuleerd worden.



Duurzaamheid

Geen 
milieubelastende
gaswinning

D66 is uitgesproken tegenstander van schaliegas. Ook al zou 
dit economische voordelen voor onze gemeente kunnen 
opleveren, zou er een acceptabele milieuschade zijn en 
zouden de bijbehorende risico’s te overzien zijn. Schaliegas 
vraagt om veel ontwikkelingsgeld en D66 wel dit geld liever in 
duurzame ontwikkelingen steken, vanuit haar basisgeloof in 
duurzaamheid. Schaliegas zal in het meest positieve geval niet 
meer zijn dan een tijdelijk oplossing. Daarom willen wij geen 
enkele medewerking geven aan projecten, onderzoeken of 
proefboringen naar schaliegas.



Verkeer en Vervoer

Versterking van
mobiliteit en
veiligheid

Een belangrijke uitdaging waar de gemeente voor staat, is 
behoud van mobiliteit en tegelijkertijd het vergroten van de 
veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. D66 wil in de 
gemeente Medemblik fietsvoorzieningen verbeteren, openbaar 
vervoer versterken en daarbij de bereikbaarheid voor 
autoverkeer behouden.

Het openbaar vervoer is de laatste jaren verder verzwakt. 
Scholieren, ouderen maar ook anderen die van openbaar 
vervoer afhankelijk zijn of daar voor kiezen hebben daar grote 
last van. De regelmatige wijzigingen in de dienstregeling 
versterken die last. Daarnaast worden mogelijk nieuwe 
gebruikers afgeschrikt door de matige kwaliteit en service die 
het openbaar vervoer in de regio biedt. 



Verkeer en Vervoer

Vervoer
verbeteren

Om het vervoer in de gemeente te verbeteren, wil D66:

- Fietspaden comfortabel maken door obstakels weg te 
nemen, voldoende onderhoud en waar nodig verlichting;

- zoveel mogelijk voorrangssituaties voor fietsers creëren;

 - Veilige fietsverbindingen tot stand brengen in de regio voor 
scholieren en werkenden;

 - Uitbouwen net en bekendheid van de buurtbussen;

 - Stimuleren dat bussen gebruik maken van schone 
brandstof;

 - Vervoermiddelen van de gemeente zoveel mogelijk 
duurzaam elektrisch;

 - Sterke lobby bij de provincie bij aanbesteding van openbaar 
vervoer in Medemblik.



Onderwijs

Basis voor de
toekomst

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin 
iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen het 
beste uit zichzelf te halen. Met kwalitatief goed onderwijs 
opgroeien is een mooi begin voor later.  D66 is voorstander 
van openbaar onderwijs. Voor alle kernen van de gemeente 
moet er bereikbaar basisonderwijs van goede kwaliteit zijn.

Door daling van leerlingen-aantallen staat het bestaan van 
basisscholen onder druk. Vanuit haar verantwoordelijkheid 
voor het primair onderwijs moet de gemeente met 
onderwijsaanbieder Allure overeenkomen dat locaties waar 
mogelijk behouden blijven. Jonge kinderen moeten bij 
voorkeur in de eigen kern naar school kunnen. Een zekere 
schaal is wel nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden: 
met dependance-vorming moet sluiting van scholen zoveel 
mogelijk worden tegengegaan.

De bestuurlijke perikelen bij Allure de afgelopen jaren lieten 
zien hoe het niet moet. Het onderwijs verdient een degelijke 
besturing waarbij ook de financiële situatie alle aandacht krijgt. 
Medemblik heeft hier als participant in Allure 
verantwoordelijkheid.



Onderwijs

Aanbod
in de eigen 
gemeente

Scholengemeenschap De Dijk is voor het noord-oostelijk deel 
van ons gebied een belangrijke voorziening om voor het 
voortgezet onderwijs een school op redelijke afstand te 
bieden. Wij stimuleren de groei van de school tot een 
middelgrote scholengemeenschap, die in ieder geval een 
volwaardige HAVO-afdeling kent.

De agri-business met al zijn sectoren is een economische 
motor van de regio, is wereldwijd toonaangevend en wint nog 
steeds aan belang. Het is een misser dat wij geen instituut van 
een hogeschool voor deze sector hebben. De behoefte aan 
goed opgeleide specialisten groeit. Ook jongeren uit de eigen 
regio moeten hiervan kunnen profiteren. Voor de 
zaadveredeling geldt een vergelijkbare situatie.

Omdat een HBO-instituut een zekere schaal nodig heeft om te 
kunnen bestaan, zou deze ook een afdeling kunnen hebben 
die zich richt op sectoren als watersport en logistiek.



Zorg

Bijdragen aan
goede zorg

De kosten van de zorg lopen snel op: Nederland in de wereld 
nu nummer twee is in zorguitgaven. Als we niets doen geeft 
een gemiddeld gezin over dertig jaar bijna 40% van zijn 
inkomen uit aan zorg. Dat komt doordat we steeds ouder 
worden en door steeds duurdere medische oplossingen.

Kosten stijgen ook snel door de manier waarop wij de zorg 
hebben georganiseerd en hoe we die betalen. Het is daarom 
noodzakelijk dat we nu maatregelen nemen om de zorg goed, 
toegankelijk en ook betaalbaar te houden. Voor een belangrijk 
deel onttrekt zich dit aan de lokale invloedssfeer. Maar als 
Medemblik kunnen we wel degelijk een belangrijke bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de zorg.

De inrichting van zorg en welzijn is door de invoering van de 
WMO sterk veranderd en met de invoering Participatiewet, de 
transitie van de Jeugdzorg en de overheveling AWBZ staat de 
gemeente voor een grote uitdaging. D66 Medemblik ziet 
kansen en wil werken naar een sociaal domein waarbinnen 
burgers zelf mogen en kunnen meedenken aan de invulling 
van het sociale domein.

D66 is een realistische partij en zien dat de kosten voor de 
zorg de komende jaren zullen toenemen. En met het door het 
rijk genomen besluit, om te bezuinigen op het sociale domein 
(wat vanaf 2015 bijna geheel bij de gemeente komt te liggen), 
moet er scherp gekeken worden hoe de zorg en het welzijn 
ingevuld kan worden. 



Zorg

Goede zorg 
dichtbij

D66 Medemblik wil een geleidelijke verschuiving van zorg 
instellingen naar zorg in de buurt. Van genezen naar 
voorkomen. Van patiënten die passief zorg ontvangen naar 
zelfredzame patiënten met eigen verantwoordelijkheid. Van 
werken met schijnbaar oneindige middelen naar tegengaan 
van verspilling. 

Het is belangrijk zorg (voor ouderen, voor jongeren en op 
medisch gebied) dichtbij de mensen te organiseren. Doordat 
bijna alle zorg- en welzijnsorganisaties gaan vallen onder de 
paraplu van de gemeente moet er gewerkt worden aan 
constructieve samenwerkingsverbanden. Deze 
samenwerkingsverbanden moeten leiden naar sterke 
netwerken binnen het sociale domein. Hierdoor hoeven 
hulpbehoevenden in de toekomst maar één keer hun 
hulpvraag te stellen en kan er direct passende ondersteuning 
en hulp worden aangeboden. 

De overgang van Jeugdzorg en GGZ naar de gemeente zal 
door D66 kritisch gevolgd worden. Immers alle 
zorginstellingen die er nu zijn willen speler blijven op het veld 
van zorg, en de gemeente is geen deskundige op dit gebied, 
maar straks wel verantwoordelijke. D66 pleit voor een totaal 
andere organisatie van zorg waarbij de gemeente ook 
specialist moet zijn op zorg-gebied. Willen we het werkelijk 
goed organiseren dan zullen de huidige instellingen beter en 
doelmatiger zorg moeten leveren.



Zorg

Kracht en talent 
bij elkaar brengen

D66 Medemblik wil dat de zorg meer georganiseerd wordt 
vanuit de wijk, daar waar de mensen zijn. Met z’n allen moeten 
we gaan kijken waar krachten en talenten van burgers liggen. 
Deze krachten en talenten moeten door de gemeente 
ondersteund worden maar het initiatief ligt bij de burgers uit de 
gemeenschap. We moeten werken naar een 
ontplooiingsmaatschappij waarin iedereen de kans krijgt om 
mee te denken en werken aan betere zorg. 



Kunst en Cultuur

verbondenheid en 
verscheidenheid

Kunst en Cultuur dragen voor D66 in belangrijke mate bij aan 
de kwaliteit van leven. In slechte economische tijden wordt er 
snel bezuinigd op kunst en cultuur omdat deze vaak gezien 
worden als luxegoederen, zowel door de overheid als door 
een groot deel van de burgers. Tegelijkertijd beseft iedereen 
dat cultuur ons bindt met anderen; dat theater, muziek, 
literatuur en beeldende kunst ons eigen leven beter maakt. 
Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en 
cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.

 
In de gemeente Medemblik is er een redelijk aanbod van 
organisaties die zich met cultuurhistorie bezighouden. Het is 
belangrijk om deze te blijven ondersteunen. Ons erfgoed 
vormt een brug tussen ons en ons verleden. D66 vindt het 
belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich 
mee draagt zodat men zich verbonden met elkaar voelt.  
Daarnaast moet “nieuwe aanwas” niet vergeten worden.

D66 wil instellingen voor kunsteducatie voor beginners en 
gevorderden en de bibliotheek blijven ondersteunen. Zij spelen 
een belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe kunst en 
cultuur, die op haar beurt weer een brug vormt naar de 
toekomst. Het is dan belangrijk dat elk kind en jongere dicht 
bij huis kan kennismaken met beeldende kunst, literatuur, 
media, theater en muziek.  



Kunst en Cultuur

Financiële keuzes

De komende jaren worden in de gemeente Medemblik 
belangrijke financiële keuzes gemaakt die invloed hebben op 
alle inwoners. Geld moet opnieuw en anders verdeeld worden. 
Een gemeente die de ambitie heeft om een aantrekkelijke plek 
voor bewoners en bezoekers te blijven, moet een daarom een 
solide kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen. De gemeente kan 
daarmee de leefbaarheid en sfeer verbeteren, zelfs met minder 
middelen. Daarnaast zorgt een goed beleid dat kunst- en 
cultuur een belangrijke economische en recreatieve drager kan 
worden. 

D66 wil een gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen 
dat:

 - recht doet aan het gemeentelijk erfgoed en nieuwe kunst en 
cultuur in de gemeente. 

- Bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de 
gemeente 

- Bibliotheek en kunstonderwijs bereikbaar houdt voor 
iedereen. 

- Bijdraagt aan economie en toerisme 

- Subsidies niet automatisch toekent maar ook beoordeelt op 
innovatie en vernieuwing  

 



Sport

De motor van 
een gezonde
samenleving

Sport en bewegen zijn van belang voor een letterlijk gezonde 
samenleving. Jeugd moet opgroeien met sport als 
vanzelfsprekend en daarom moeten faciliteiten, zowel fysiek 
als financieel, goed toegankelijk zijn. Sport is ook belangrijk 
als middel tot participatie en emancipatie. 

Initiatieven om sport onder de aandacht te brengen en te 
stimuleren hebben daarom de steun van D66. Het is ook de 
taak van de gemeente ouderen, gehandicapten en vrouwen, 
die door culturele tradities belemmerd worden, mogelijkheden 
te bieden sportief bezig te zijn. Sport is ook een middel tegen 
overgewicht. Zowel voor kinderen als ouderen is dit van 
levensbelang. Sportaccommodaties binnen de kernen moeten 
zoveel mogelijk behouden  blijven. Ook hier zullen vrijwilligers 
steeds belangrijker worden. 

Sporten moet ook mogelijk blijven voor inwoners met een 
minimum-inkomen. De regeling hiervoor blijft bestaan. 

De geplande samenwerking tussen de vv’s  Andijk en Asonia 
in Andijk met de investering in een complex moet worden 
uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor de dorpsaccommodatie in 
Nibbixwoud. In deze accommodatie kunnen sport, cultuur en 
vrije tijd elkaar versterken.  

 



Openbare orde en veiligheid

Veiligheid 
in de buurt

De lokale veiligheid wordt steeds meer op afstand 
georganiseerd. Dit is een gevolg van wetgeving en van de 
Gemeenschappelijke Regelingen waarin we dit met andere 
gemeenten organiseren. We zien een groeiende afstand 
tussen ons eigen lokaal bestuur en de verantwoordelijke 
directies van brandweer, GGD, politie, ambulancezorg. 

D66 Medemblik wil dat het gemeentebestuur weer de regie 
krijgt over hoe de veiligheid georganiseerd wordt en een 
slagvaardige en robuuste organisatie van 
hulpverleningsdiensten. Vrijwilligers zijn in de 
hulpverleningsketen van groot belang. Wij willen daarom waar 
nodig investeren in de samenwerkingsverbanden tussen 
hulpdiensten. 

D66 wil voldoende aandacht voor preventie. Het is beter te 
voorkomen dan genezen. Dit idee moet gepaard gaan met het 
organiseren en faciliteren van zelfredzaamheid. 

D66 ondersteunt daarom het BurgerAED project van harte: 
een vorm van burenhulp in tijden van nood. 

 


