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Inleiding
Cabaretier Guido Weijers zei ooit:
ik ben niet op zoek naar politici die zeggen wat de meeste mensen denken, ik ben op zoek naar politici die
zeggen waar de meesten nog niet aan gedacht hebben

Progressief Alkmaar wil dat de regio, de stad en omliggende gebieden sterker uit de COVID-19 crisis komen en
klaar zijn voor de toekomst.
De wereld om ons heen verandert. De bevolking groeit, de jeugd stelt nieuwe en andere eisen, de
samenstelling van de bevolking verandert.
Alkmaar moet klaar zijn voor die toekomst en niet de hakken in het zand willen steken om zich te
verzetten tegen zaken en ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn en hoe dan ook staan te gebeuren. Niet buigen
voor nieuwe ontwikkelingen, maar deze zelfbewust naar je eigen hand zetten

Progressief Alkmaar wil dat jongeren gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen. Alkmaar wil
aantrekkelijk zijn voor nieuwe talentvolle jongeren die bereid zijn energie te steken in welzijn, welvaart,
cultuur, sociale samenhang, sociale woningbouw en werkgelegenheid.

Progressief Alkmaar wil dat Alkmaar een economisch gezonde gemeente is met voldoende werkgelegenheid.
Een uitgebreid pakket aan hoger onderwijs en sterkere nadruk op de centrumrol die Alkmaar in de grotere
regio vervult.
Een gemeente die oog heeft voor het midden- en kleinbedrijf. Een gemeente die industriegebieden
goed laat ontsluiten met een optimale bereikbaarheid.
Een gemeente die agrarische bedrijven ondersteunt in klimaat-neutrale -, diervriendelijke - en
duurzame akkerbouw en veeteelt.
Een gemeente waar mensen, die, zoals bij de toeslagenaffaire, gemangeld worden door de wielen van
de overheid, direct sociaal-juridische ondersteuning krijgen.
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Progressief Alkmaar wil de dynamiek in de buitengebieden en dorpskernen versterken. Elk dorp en elke
woonkern krijgt een eigen ontmoetingscentrum.

Progressief Alkmaar wil extra aandacht voor problemen in dorpen en kleinere woonkernen. Bij vrieskou wordt
gestrooid in alle wijken en woonkernen en op de verbindingswegen tussen de dorpen

Progressief Alkmaar wil een gemeente waar ieder zich op zijn gemak moet kunnen voelen. Waar je wieg heeft
gestaan mag hierbij geen enkel rol spelen.

Progressief Alkmaar wil werkgelegenheid stimuleren.
Nauwere samenwerking met onderzoeksinstituten en universiteiten als aanjagers voor nieuwe
werkgelegenheid. Banen binnen gesubsidieerde sectoren zoals in de zorg- en welzijnssector dienen volwaardig
te zijn met realistische contracten en een fatsoenlijk salaris.

Progressief Alkmaar wil een gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt en waar solidariteit tussen mensen
daadwerkelijk gestalte krijgt.
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Bestuur en maatschappelijke voorwaarden

Δ De overheid is er voor de burgers en niet andersom.
Voor zaken als vergunningen, paspoort en dergelijke hebben burgers de overheid nodig. Mensen willen dan
niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Δ De gemeente gaat werken volgens principes van integrale kwaliteitszorg.
Op elke vraag volgt een antwoord en het is duidelijk welke ambtenaar verantwoordelijk is voor welk
onderwerp. Een ambtenaar laat een onderwerp pas los als er aantoonbaar iemand anders deze
verantwoordelijkheid overneemt

Δ Ambtenaren zijn benaderbaar.
Afspraken worden op zo kort mogelijke termijn gemaakt en afgehandeld.

Δ Ambtenaren stellen zich op als contactpersoon en dossierbeheerder voor burgers.
Brieven aan burgers worden ondertekend met de naam en het telefoonnummer van betreffende ambtenaar.
Mensen kunnen de ambtenaar benaderen en de betreffende ambtenaar blijft beheerder van het dossier

Δ Gemeentelijk ombuds- en klachtenbureau met burgervertrouwenspersonen die vrij is contact op te nemen
met gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders als de klacht niet serieus wordt genomen

Δ Digitaal spreekuur social juridische raadslieden in het ontmoetingscentrum van elke wijk en woonkern
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Inkoopbeleid c.q. aanbestedingen
Kwaliteit boven prijs. Bij contractering van organisaties zoals aannemers, leveranciers, thuiszorginstellingen en
dergelijke, geldt dat kwaliteit boven prijs gaat.

Δ Formuleren randvoorwaarden bij aanbestedingsbeleid over kwaliteit en doelmatigheid

Δ Bij contracten wordt gelet op duurzaamheid en humaniteit. Van gecontracteerde organisaties wordt
verwacht dat zij er fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden op na houden en geen materialen inkopen en gebruiken
die besmet zijn met uitbuiting, kinderarbeid en andere zaken die in Nederland niet toelaatbaar zijn.

Δ Zinvol en effectief besteden van belastinggeld. Belastinggeld is opgebracht door burgers en ondernemers,
met als doel het land en in dit geval de gemeente beter te laten functioneren.

Δ Elke cliënt krijgt de persoonlijke aandacht die hij of zij verdient. Bij contracten wordt er op toegezien dat de
burgers de hulp krijgen die ze nodig hebben zoals bij Jeugdzorg en WMO en wordt er op toegezien dat
organisaties niet de makkelijkste weg kiezen om snel geld te verdienen.
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Sociale zekerheid verder versterken
Sociale zekerheid houdt diverse zaken in. Niet alleen de bijstandsuitkering, maar ook de bijzondere bijstand,
armoedebeleid, het weer aan een betaalde baan helpen en het opsporen van misbruik van uitkeringen.
Niet iedereen met een minimuminkomen weet de weg naar het loket te vinden. Met een actieve
formulierenbrigade gaan we mensen attent maken op hun rechten en mogelijkheden. Mensen worden
geholpen met invullen van de juiste formulieren.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Werk dat bij je past.
Het proces van terugkeer naar werk bij werkzoekenden moet beter op de persoon worden afgestemd.
Individuele begeleiding op maat. Geen contracten met re-integratie bedrijven die louter en alleen werken op
basis van ‘snelle afronding van de klus’ met tijdelijke banen zonder verder te kijken naar vaste contracten

Δ Compenseren verplichte zorgverzekering voor de minima.
Alkmaar gaat met de zorgverzekeraars afspraken maken. Er zijn mensen met een minimum inkomen die
aantoonbaar buiten hun schuld betalingsachterstanden bij hun zorgverzekering hebben oplopen. Er wordt
gekeken of er met de verzekeraars tot een oplossing kan worden gekomen voor deze groep.

Sport voor jongeren uit een gezin met een minimum inkomen. Uitgangspunt is dat alle jongeren lid kunnen
worden van sportverenigingen. Daar waar dit financieel niet lukt door een te laag inkomen van hun ouders,
wordt creatief naar oplossingen gezocht.

Δ Voortbestaan huidige computerregeling.
De huidige regeling waarbij computers aan gezinnen met kinderen op de middelbare school en een minimum
inkomen verstrekt worden, blijft bestaan en wordt uitgebreid met kinderen die naar groep 8 gaan.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Kinderen en jongeren; Jeugdzorg
Kinderen zijn de meest kwetsbare groep van elke samenleving. Zij verdienen extra aandacht. Kleine
kinderen mogen geen slachtoffer worden van armoede.
Jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Vanuit de gemeente zal er extra aandacht nodig zijn om
jongeren in Alkmaar te houden en om andere jongeren naar Alkmaar te lokken.
Jongeren zijn geen probleem; soms hebben jongeren problemen. Progressief Alkmaar wil dat er naar jongeren
met problemen wordt geluisterd en dat er met hun wensen rekening wordt gehouden. Jongeren krijgen meer
mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Andere aanpak Jeugdzorg.
Middels aanbesteding zijn er veel aanbieders van jeugdzorg op de Alkmaarse markt. Er is te weinig controle op
de kwaliteit van deze dienstverlening. Momenteel worden organisaties pas onderzocht c.q. gecontroleerd als er
klachten komen (klacht-gestuurd). Dit is een onzorgvuldige besteding van belastinggeld en niet goed voor
begeleiding en behandeling van jongeren.
Progressief Alkmaar wil dat de gemeente de regie naar zich toetrekt. Er wordt een
centrale regionale jeugdzorginstelling ingericht, mogelijk gekoppeld aan de GGD, welke de zorgcoördinatie en
zorgtoewijzing regelt. Deze organisatie ziet erop toe dat bij aanbieders van jeugdzorg de geleverde kwaliteit
goed is en dat een gepast percentage gaat naar bestuur van de organisatie, coaching van medewerkers,
management en huisvesting en dat het leeuwendeel van het budget daadwerkelijk bij de jongeren terecht
komt.
Organisaties die met Jeugdzorg-geld onroerend goed aantrekken, stellen de
verkeerde prioriteiten

Δ Kinderen eerst.
Vetzucht bij kinderen wordt aangepakt. Extra aandacht voor voorlichting aan ouders van opgroeiende
kinderen. Kinderen op het basisonderwijs krijgen schoolfruit. Sport en onderwijs wordt voor alle kinderen
toegankelijk.

Δ Perspectieven van jongeren vergroten.
Progressief Alkmaar gaat zich inzetten om zowel de vroegtijdige schooluitval terug te dringen, als ook het
ondersteunen van jongeren om hun eigen talent verder te ontwikkelen in zaken als cultuur, kunst,
ondernemerschap en sport
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Δ Voldoende betaalbare sportvoorzieningen voor jongeren.

Δ Sport voor jongeren uit een gezin met een minimum inkomen.
Jongeren uit een gezin met een minimum inkomen kunnen met een sportpaspoort lidmaatschap voor een
sportvereniging verwerven inclusief de vereiste sportkleding.

Δ Uitbreiding huiskamers en jongerencentra.
Er komt meer zeggenschap voor de jongeren en de vrijwilligers.

Δ Aansluiting op het nachttreinnet.

Δ Groter aanbod masteropleidingen op post- HBO en academisch niveau
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Gezondheidszorg Ouderen en Welzijn
Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Ambulancepost in de Rijp.
Zeker als elke seconde telt, is de aanrijdtijd van ambulances in Graft / De Rijp en Schermer veel te lang.
Progressief Alkmaar gaat zich inzetten om in samenspraak met gemeenten in Zaanstreek Waterland te
komen tot een extra en centraal gelegen ambulancepost in het landelijk gebied tussen Alkmaar, Hoorn
Purmerend, Amsterdam en Zaanstad

Δ Goede basisvoorzieningen in elk dorp en elke wijk.
Het streven is om zorgvoorzieningen naar de wijken en dorpen te brengen, of te houden. Maak gebruik van
ontmoetingspunten, een dorpshuis, een kerk, een brede school of andere c.q. vergelijkbare locatie.
Goede basisvoorzieningen als apotheek, artsenspreekuur, fysiotherapie en tandartspraktijk zijn in
ieder dorp en iedere wijk beschikbaar.

Δ Domotica (samenvoeging van Domus/=huis en informatica) bij ouderen en minder validen.
Om een huis in te richten met moderne alarmering (zoals ouderen die uit hun bed vallen, digitaal melden bij de
thuiszorg), een slimme koelkast en dergelijke ben je maximaal 7000 euro kwijt.
Als Alkmaar samen met corporaties en de huisartsenvereniging woningen van ouderen en
mindervaliden gaat “domotiseren”, kunnen we per jaar tientallen woningen voorzien van de modernste
snufjes.

Δ Meer kleinschalige woonvormen voor ouderen en mindervaliden in de wijk.
Het is belangrijk dat ouderen, die niet meer thuis kunnen wonen, in de directe nabijheid van hun partner en
sociale netwerk in een verpleegunit kunnen verblijven.
Denk aan omgebouwde woningen of appartementen in het appartementencomplex nabij de woning
van partner of voormalige buren en bekenden. In contact blijven met bekenden stimuleert mensen om langer
vitaal en helder te blijven.

Δ Uitbreiding plaatsen dagopvang voor mensen die lijden aan alzheimer.
Een tweede respijthuis voor mensen met psychogeriatrische problemen zal gerealiseerd gaan worden

Δ De Alkmaarpas moet blijven.
Wonen plus zit in het servicepakket van de Alkmaarpas

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Δ Indicatiesystemen voor de ouderenzorg moeten efficiënt en praktisch werkbaar zijn.
Het beste indicatiesysteem is waar, in wisselende samenstelling, verpleeghuisartsen, huisartsen, thuiszorg en
sociaal raadsliedenwerk samen met de gemeente om de tafel zitten. Een huisbezoek is een voorwaarde voor
een evenwichtige indicatie.

Δ Snelle schuldhulpverlening.
De gemeente draagt zorg voor een adequate en snelle schuldhulpverlening. Inzet “personal coaches” wordt
geïntensiveerd.

Δ Goede voorlichting op scholen.
De gemeente neemt het voortouw in voorlichtings- en preventieprojecten op scholen op het gebied van:
drugscriminaliteit, mensenhandel, alcohol en drugs, uitgebalanceerde en gezonde voeding, seksuele
voorlichting, respectvol gedrag, budgettering, voorkomen van schulden en tegengaan van overtredingen.

Δ De gemeente maakt extra budget vrij voor digitaliseringsprojecten.
De activiteiten op scholen, maar ook bij ouderen om vertrouwder te raken met digitalisering krijgen en extra
impuls

Δ De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het welzijnswerk.
De gemeente heeft als taak te voorkomen dat er roofbouw wordt gepleegd op vrijwilligers en zorgt voor
ondersteuning op gebied van deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers en betaalbaarheid van
accommodaties (panden en dergelijke)

Δ Jongerenwerk en buurtopbouwwerk in overeenstemming met beleving binnen een dorp, wijk of buurt.
De gemeente neemt de regie over het jongerenwerk en opbouwwerk

Δ Opvang van dak en thuislozen wordt drastisch uitgebreid

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Sport
Progressief Alkmaar zet zich met name in voor de recreatieve en amateursport (breedtesport).
Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de
samenleving, waarin verbondenheid, sociale samenhang en het voorkomen van sociale uitsluiting van
belang zijn.
Daarnaast is meer bewegen gezond. Hoe jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief
blijven. Daarom is het belangrijk om sporten door jongeren te bevorderen. Het is van belang om zo veel
mogelijk jongeren weer aan het bewegen te krijgen.
Topsport als betaald voetbal, professioneel schaatsen en professioneel baanwielrennen motiveert mensen om
zelf te gaan sporten. Progressief Alkmaar vindt dat topsport door de gemeente wel gefaciliteerd-, maar niet
gefinancierd mag worden.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Aantrekken van vrijwilligers voor Sportverenigingen.
Bijvoorbeeld door promotie, gemeentelijke ondersteuning of via de sociale werkvoorziening. Tevens moet de
gemeente het opleiden en bijscholen van vrijwilligers ondersteunen.

Δ Goede beveiliging en verlichting amateursportaccommodaties.

Δ Betrekken sportverenigingen bij ontwikkeling brede school.
Een aantal sportverenigingen hebben hier interesse in. Het is zaak alle sportverenigingen enthousiast te maken.

Δ Geschikte velden alle sportclubs.
De velden dienen te voldoen aan de eisen van de sportbond. Indien er niet genoeg velden aanwezig zijn voor
het houden van toernooien kan de gemeente een bemiddelende rol spelen met het beschikbaar stellen van
accommodaties van een naastgelegen vereniging.

Δ Grote amateurevenementen.
Naast de vierdaagse van Alkmaar kan ook gedacht worden aan de kaaskoers voor amateurwielrenners, een
jaarlijks terugkerend evenement door Schermer, Beemster en de Rijp. Maar ook een jaarlijks terugkerende
roei-, en kanonacht waar alle roei-, en kanoverenigingen uit de regio aan deelnemen.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Δ Extra sportvoorzieningen voor onderwijs.
Er moeten voldoende sportvoorzieningen zijn om aan de vraag te voldoen. Gymles voor de basisschool moet
door een gekwalificeerde docent (trainer of gymleraar) op school gegeven worden.

Δ Sportverenigingen moeten voldoende worden ondersteund.
Voorkomen moet worden dat sportverenigingen hun contributie fors moeten verhogen.

Δ Bevorderen integratie d.m.v. sportactiviteiten.
Sporten als voetbal, volleybal en dergelijke lenen zich voor het organiseren van buurtoernooien.

Δ Behoud Sportpaspoort (sporten met korting) voor de laagste inkomens.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Cultuur
Alkmaar is een diverse gemeente. Ook het cultuuraanbod dient daarom een grote diversiteit te hebben.
Progressief Alkmaar gaat woonwerkcomplexen stimuleren waar jonge onderzoekers, jonge ontwikkelaars,
jonge ondernemers en jonge kunstenaars aan creatieve kruisbestuiving kunnen werken.
Als Alkmaar niet extreem wil vergrijzen, wat wil zeggen dat het aantal gepensioneerden een steeds groter
percentage van de bevolking gaat uitmaken, is het belangrijk aandacht te schenken aan specifieke
jongerencultuur. De mix, academisch onderwijs, jongerencultuur en leuke en betaalbare woningen zijn voor
Progressief Alkmaar van groot belang voor de verdere ontwikkeling van deze gemeente. Maar niet alleen
jongerencultuur is belangrijk. Een breed goed cultureel aanbod maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners en
bedrijven en fungeert als bindmiddel voor generaties en bevolkingsgroepen.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Uitbreiding culturele aanbod en korting Alkmaarpas.

Δ Broedplaatsen voor cultuur.
Oude onderwijsgebouwen en bedrijfsgebouwen worden geschikt gemaakt als woonwerkcomplexen waar jonge
mensen elkaar beïnvloeden met onderzoek, productie, kunst en ideeën.
Hier kan worden gewoond, gewerkt in ateliers en werkplaatsen, kunnen kunsten worden opgevoerd
en komt men samen om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Δ Cultuurfestivals in de buurten.
Buurtfeesten waar bewoners elkaar ontmoeten en elkaars cultuur beter leren kennen.

Δ Een bruisende stadscultuur.
Progressief Alkmaar gaat zich inzetten voor vestigingsmogelijkheden van een discotheek en nachtcafés.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Wonen en de buurt
Progressief Alkmaar streeft naar levensloopbestendige woonwijken: buurten waar mensen de mogelijkheid
hebben de rest van hun leven te wonen, waar ontplooiingskansen zijn voor iedereen en waar alle noodzakelijk
voorzieningen aanwezig zijn.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor de volgende
voorzieningen in dorp, buurt en/of wijk:
Δ School, kinderopvang en naschoolse opvang
Δ Recreatiesportvoorzieningen
Δ Bibliotheekaanbod
Δ Medewerkers van handhaving krijgen extra scholing
waardoor de communicatie met de bevolking nog beter wordt

Δ Handhaving zichtbaar aanwezig in de wijk
Δ Speelveldjes
Δ Voldoende groenvoorzieningen
Δ Stoepen en straten zijn van goede kwaliteit
Δ Voldoende afvalbakken en ondergrondse afvalcontainers op loopafstand
Δ Bushaltes op loopafstand en goed zichtbaar

Δ Nieuwe democratische vormen als wijkbegroting
Gefaciliteerd door de gemeente en inhoudelijk door de mensen zelf bepaald

Δ Voldoende parkeervoorzieningen voor bewoners.
Onder nieuw te bouwen wooncomplexen wordt standaard een parkeergarage gebouwd

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Woningbouw
Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Extra impuls voor bouwen betaalbare woningen.
In samenspraak met buurgemeenten sociale woningbouw realiseren in poldergebieden die direct tegen de stad
aanliggen

Δ Het aandeel sociale woningbouw van nieuwe bouwprojecten wordt minimaal 50%

Δ Gemeente als aanjager van bouwbeleid.
De gemeente neemt het voortouw in de sociale woningbouw en wordt wegbereider voor opkrikken van de
woningbouw. Betrek pensioenfondsen bij financiering woningbouw.

Δ Extra aandacht voor duurzame woningen, circulair bouwen en tiny houses

Δ Jongeren- en studentenwoningen in leegstaande kantoorgebouwen.

Δ Voldoende betaalbare woonvoorzieningen voor ouderen en minder validen.

Δ Meer aandacht voor opvang/onderdak van dak- en thuislozen en woonvormen voor bijzondere groepen.
Wajong jongeren met een hoge zorgindicatie vormen een van deze groepen. Stimuleren van zorgboerderijen.

Δ Woningen dienen zoveel mogelijk duurzaam en energie-neutraal te worden gebouwd.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Economie
Een goede infrastructuur moet het voor bedrijven aantrekkelijk maken om zich in Alkmaar te vestigen
Meer mensen aan het werk met een fatsoenlijk salaris betekent minder uitkeringen. Als de gemeente minder
uitkeringenuitkeringen hoeft te verstrekken houden we meer over. Dit geeft financiële ruimte en menskracht
voor armoedebestrijding, onderwijsbegeleiding, begeleiding van beschut werk, verbetering van
ontplooiingskansen voor onze kinderen en een beter toekomstperspectief voor stad en regio.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ De stad aantrekkelijk maken voor bedrijven
Een gunstige vestigingsplaats met hoger opgeleide jongeren; zoals bedrijven die zich bezighouden met
innovatief en duurzaam energieonderzoek, media en ICT.

Δ Plan ter voorkoming leegstand bedrijfspanden.
Panden worden gebruikt als woon-werkcomplexen (broedplaatsen) voor startende ondernemers. Tevens
kunnen deze panden een creatieve functie krijgen

Δ Uitbreiding aanlegplaatsen recreatievaart.

Δ Bevordering van toerisme.
Uitbreiding van de hotelcapaciteit in de binnenstad, meerdere standplaatsen voor campers extra voorzieningen
voor Camping Alkmaar, een Youth Hostel voor de zomermaanden.

Δ Onderwijs en economie.
Een gezonde economie is gebaat bij goed HBO en wetenschappelijk onderwijs in Alkmaar. Dagelijks reizen 6000
studenten uit de wijdere regio op en neer naar Amsterdam. Universiteiten zijn geïnteresseerd om dependances
in onze regio te starten. Dat is goed voor het economisch klimaat en ook voor het ‘klimaat’.

Progressief, vernieuwend & inspirerend
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Verkeer, parkeren en openbaar vervoer
Bij een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken, te studeren en te bezoeken hoort een goed
verkeersbeleid, parkeerbeleid en openbaarvervoerbeleid. Om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten,
gaan we de openbaar vervoersvoorzieningen sterk verbeteren.
Bij nieuwbouwcomplexen worden ondergrondse parkeergarages gerealiseerd. In Overstad realiseren
we in samenspraak met ondernemers een drastische uitbreiding van parkeermogelijkheden. De Singelgarage
wordt vergroot en bij het ziekenhuis komen extra parkeermogelijkheden. Hiermee zal de parkeerdruk in de
woonwijken afnemen.
Oversteekplaatsen dienen veilig en overzichtelijk te zijn voor kinderen en mensen die slecht ter been zijn.

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Fijnmazig OV in wijken en dorpen.
Dat wil zeggen dat (kleine) bussen zo dicht mogelijk bij de voordeur komen en met grote regelmaat rijden, op
zoveel mogelijk routes.

Δ Gratis met de bus op zaterdag.
Gratis kunnen reizen met de bus op zaterdag geeft mensen overal in de gemeente de mogelijkheid om op alle
andere plekken binnen de gemeente te winkelen en rond te neuzen. Dit leidt tot minder autoverkeer, - een
aantrekkelijkere stad voor toeristen, - een aantrekkelijkere stad voor bedrijven om zich te vestigen en – een
goedkoop vervoeralternatief voor de inwoners van onze gemeente.

Δ Op uitgaansavonden tot 4.00 uur een regelmatige busverbinding van de uitgaanscentra naar de
buitenwijken.
Δ Veilige en snelle fietsverbindingen.
Een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden.

Δ Verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
Δ Ondertunneling van het spoor voor betere bereikbaarheid.

Δ Verbetering van de gladheidbestrijding.
Tijdens gladheid ook strooien op fietspaden, binnenwegen, verbindingswegen tussen de dorpen en voetpaden.

Δ Onderzoek naar veerpontje bij Starnmeer.
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Klimaat, Milieu, Natuur en Dierenwelzijn
Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Klimaat
Δ Als belangrijke aandeelhouder van de Huisvuilcentrale (HVC) zal Alkmaar erop toezien dat bij de
biomassacentrale de te verwerken biomassa niet geïmporteerd wordt, maar uit de omgeving van Alkmaar
komt. Op termijn zal de biomassacentrale moeten sluiten

Δ Voor zonne-energie wordt eerst gefocust op daken van bedrijven, openbare gebouwen als
onderwijsinstellingen, overheidsgebouwen en dergelijke

Δ Dieselauto’s en auto’s van voor 2000 worden niet langer toegelaten in de binnenstad en aangrenzende
centrumzones

Δ Voor kappen van bomen dient altijd een vergunning te worden aangevraagd. Handhaving ziet hierop toe.
Er is sprake van een boom als de diameter 5 cm is. Voor elke gekapte boom dient er een nieuwe geplant te
worden. Dit geldt ook voor particulieren en privé tuinen.

Δ Thoriumonderzoek van TNO-ECN faciliteren en regionale samenwerkingsverbanden stimuleren in aanloop
tot een energiefaculteit in Alkmaar.

Natuur
Δ Natuur krijgt prominente rol in planvorming.
Bij alle bouw- en infrastructurele plannen dient de zorg voor aanwezige natuur een prominente rol te krijgen
en geen sluitpost te zijn.

Δ Progressief Alkmaar wil in versteende wijken meer groen. Ruim baan voor initiatieven van bewoners.

Δ Economische belangen mogen de natuur en duurzaamheid niet aantasten.
Het is mogelijk om economie en ecologie te laten samengaan en zelfs elkaar te laten versterken.
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Δ Ecologische groenzones blijven gehandhaafd.

Δ Stadspark de Hout moet worden beschermd.

Δ Groen, waterlopen en de openbare ruimte moeten ecologisch worden ingericht en natuurvriendelijk
beheerd.

Δ Geluidsschermen ten behoeve van de luchtkwaliteit.
Geluidswallen worden beplant met snelgroeiende planten

Δ Vergroening woonwijken en industriegebieden.
Faciliteren van groen op daken, groene isolatie voor gebouwen, faciliteren en stimuleren van energie-neutrale
bedrijventerreinen

Milieu
Δ Terugdringen fijnstof.
Fijnstof is schadelijk voor de volksgezondheid en de meest voorkomende vorm van luchtverontreiniging. Om
fijnstof terug te dringen zullen diverse maatregelen mogelijk zijn, zoals afsluiten van straten voor doorgaandc.q. sluipverkeer, aanleggen woonerven, verlagen maximum snelheid, verplicht stellen van roetfilters,
stimuleren van openbaar vervoer en fiets, bomen en struiken planten langs hoofdwegen.
De gemeente kan met haar inkoopbeleid hier direct invloed op uitoefenen. Bij nieuwe contracten kan zij het
gebruik van schonere voertuigen tot standaard verheffen. Denk aan stadsbussen, dienstauto's,
vuilniswagens, zwaailichtvoertuigen en aan contracten met bijvoorbeeld distributiebedrijven.
Progressief Alkmaar wil met nieuwe oeververbindingen over het kanaal op de hoogte van
industrieterreinen Overdie-Ouddorp en Boekelermeer het verkeer verspreiden en waarmee de verkeersdruk
afneemt en ook het fijnstof afneemt.

Δ Het bestrijden van asbest, de stille killer.
Door de jarenlange incubatietijd is asbest sluipmoordenaar nummer Eén.
Er zullen nog duizenden Nederlanders overlijden door ingeademde asbestvezels. Nieuwe slachtoffers zijn niet
uit te sluiten, omdat in veel gebouwen nog steeds asbest is verwerkt. Het asbestprobleem vraagt ook in onze
stad om een systematische inventarisatie en zorgvuldige sanering.
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Δ Afval, restwarmte en dergelijke worden omgezet in energie.
Naast zonne-energie, windenergie en aardwarmte-energie kan restwarmte een belangrijke bijdrage leveren
aan terugdringen van klimaatverandering.

Δ Bedrijventerreinen moeten duurzaam worden ingericht.
Verdere aanleg van bedrijventerreinen dient een zaak te zijn van regionale samenwerking in plaats van
intergemeentelijke concurrentie.

Δ Scherp toezicht op mogelijke milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie.

Dierenwelzijn
Δ Wethouder met de portefeuille dierenwelzijn.

Δ Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van
de individuele dieren en hun leefgebieden.
Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten,
vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt expliciet in vergunningen
opgenomen. In deze periode is het ook voor particulieren niet toegestaan om bomen te kappen

Δ Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost.
De gemeente overlegt met de Dierenbescherming welke maatregelen getroffen kunnen worden in plaats van
het doden van dieren. Oplossingen kunnen worden gezocht in het aanpassen van de leefomgeving van dieren,
geboorteregulatie of het vangen en herplaatsen van dieren.

Δ In het gemeentelijk beleid wordt biologische veehouderij gestimuleerd.
De gemeente ondersteunt boeren die diervriendelijk werken en neemt belemmeringen bij omschakeling naar
een diervriendelijker (pluim)veehouderij weg.

Δ Geen megastallen in gemeente Alkmaar.
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Nieuwkomers
De gemeente behoudt haar taak om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Daarbij moet de gemeente
zich inspannen om participatie te stimuleren en ook mogelijk te maken. Elke vorm van segregatie en
discriminatie dient te worden tegengegaan (onderwijs, uitgaansleven, arbeidsmarkt).

Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Radicale en/of racistische trends tijdig signaleren en aanpakken.
Δ Activiteiten die het samenleven bevorderen moeten worden gestimuleerd.
Δ De gemeente geeft het goede voorbeeld door te streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling
vormt van de lokale bevolking.

Veiligheid
Progressief Alkmaar zet zich onder andere in voor
Δ Wijkagent en handhaver/BOA.
Dezen moeten zichtbaar aanwezig zijn in de wijk.

Δ Verkeersveiligheid in de buurt.
Met aanscherpen van regels, verkeersdrempels, dertig kilometerzones en meer woonerven kunnen we de
verkeersveiligheid verbeteren.

Δ Onderhoud van wegen, bestrating en groen.
Aan het onderhoud van wegen, bestrating en groen moet in alle wijken meer geld en aandacht worden
besteed.

Δ Verbeterd toezicht in fietstunnels en fijnmazig openbaar vervoer.
Fietstunnels, treinstations en afgelegen bushaltes zijn plekken waar mensen zich snel onveilig voelen. Met een
verbeterd toezicht op fietstunnels, de bushaltes weer meer binnen de woonbuurten en extra aandacht voor
verlichting in buitenwijken, bij haltes en stations neemt het gevoel van veiligheid toe.
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Δ De stapbus.
Een avondje veilig stappen met de stapbus. Met een extra buslijn tussen de buitenwijken en de binnenstad op
uitgaansavonden tot 04.00 uur kan onze jeugd veilig thuiskomen van een avondje stappen.
Deze voorziening dient gratis dan wel zo goedkoop mogelijk te worden aangeboden. Dit in
samenwerking met de plaatselijke horeca zorgen we ervoor dat de stapbus voor iedereen betaalbaar blijft.

Δ Rookmelders.
Per 1 juli 2022 is het verplicht rookmelders te hebben. De gemeente begint een proactieve campagne om
mensen te begeleiden in de aanschaf hiervan

Δ Meer blauw op straat.
Zichtbare aanwezigheid van stadstoezicht en politie, maakt dat mensen zich meer beschermd voelen.

Δ Politie en handhaving zullen een meer dienstbare rol in de samenleving gaan vervullen.
Er alleen zijn is niet voldoende. Politie en handhaving moeten aanspreekbaar zijn. Politiebureau is 24 uur per
dag toegankelijk.

Δ Ook eigen initiatief in buurten draagt bij tot een veilige stad.
Het buurtvadersproject in Overdie heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de verbetering van het
leefklimaat en de veiligheid in Overdie. De gemeente gaat een stimuleringsbeleid voeren om
vrijwilligersinitiatieven meer mogelijkheid te geven.

Δ Mensenhandel en Gedwongen prostitutie terugdringen.
Door zorg te dragen voor veiligheid van slachtoffers van gedwongen prostitutie zal ook de leefbaarheid en
veiligheid van de oude binnenstad worden verhoogd.

Δ De gemeente gaat zich inzetten om de zorgplicht ten aanzien van mensenhandel te verbeteren.
Er worden afspraken gemaakt met ketenpartners om misstanden rond illegale arbeid en uitbuiting in
arbeidssituaties te melden en aan te pakken
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