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1. ChristenUnie en SGP: politiek zonder fratsen
Oog voor nu én later. Dát is de rode draad in ons verkiezingspro-
gramma voor de raadsperiode 2010-2014.

Wij gaan samen de verkiezingen in. Vol vertrouwen kijkend naar de 
toekomst. Uw toekomst, onze toekomst, in Enkhuizen. 
Ons vertrouwen is mede gebaseerd op ons verleden: betrouwbaar, 
betrokken en stabiel. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Politiek 
zonder fratsen dus. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden.

Moeilijke dossiers gaan we niet uit de weg. Moeilijke dossiers horen 
bij het leven en de gemeenschap waarin wij allemaal leven. Omdat 
we ook oog hebben voor later moeten we nu wellicht minder popu-
laire keuzes maken. Geen populisme dus.
Daar staan we voor en daar gaan we voor. Nu en later. 

Wij hebben gekozen voor een uitwerking op hoofdlijnen. Geen gede-
tailleerde uitwerking dus van al onze standpunten, maar een duide-
lijke weergave van de belangrijke onderwerpen. 

Ons programma is uitgewerkt volgens vier hoofdlijnen: de sociale in-
frastructuur, de Enkhuizer infrastructuur, de economische infrastruc-
tuur en de onderliggende uitgangspunten.

Wij geloven dat God ons vraagt om betrokken te zijn bij mensen en 
onze omgeving. Vanuit de vaste uitgangspunten die de Bijbel ons 
geeft, en die door Jezus Christus zelf zijn samengevat in het gebod 
om God en de naaste lief te hebben als onszelf, willen wij in de 
lokale politiek actief zijn. 
Dit gebod willen wij ook de komende vier jaar weer handen en 
voeten geven. We zijn daarin afhankelijk van God en bidden om zijn 
wijsheid en kracht. Dit bezielt al ons politiek handelen.

Betrokken in en bij de samenleving en bij de wereld die wij in bruik-
leen hebben gekregen. Die wereld willen we beter doorgeven aan 
onze kinderen dan we haar hebben ontvangen. Dat is onze ambitie. 
Daar gaan we voor. Daar mag u ons altijd op aanspreken.



� Mijn en dijn, fatsoenlijke omgangsvormen en het zelf opruimen 
van eigen afval is niet iets van vroeger, maar juist ook van nu 
en later.

� Veiligheid en een veilig gevoel dienen normaal te zijn, ieder-
een die daar inbreuk op maakt moet hard aangepakt worden.

� Onze samenleving is van ons allen, daar werken we allemaal 
aan mee en daar hoort bij dat voor iedereen met pech onder-
weg er uitstekende vangnetten en faciliteiten zijn om zo snel 
mogelijk weer op de rails te staan. 
Niemand mag tussen wal en schip vallen, elke uitzondering 
hierop is een gemiste kans voor de samenleving.

� Het gezin is een veilig nest en de basis voor een goede ont-
wikkeling van mensen: kinderen én ouders. Actieve opvoe-
dingsondersteuning voor hen die dat nodig hebben. 

� Standvastig blijven in het ingezette alcoholmatigingsbeleid 
voor jeugd. 

� Gemeentelijke herindeling alleen indien noodzakelijk, maar 
zoek wel actief naar optimale samenwerking met de buren.

� Koester het groen: alleen nieuwe woonwijken indien aantoon-
baar noodzakelijk.

� De mensen van Op/Maat doen prima werk en verdienen onze 
opdrachten, ook als ze niet de goedkoopste zijn.

� Scholen onder één dak: nieuwe, geconcentreerde locaties in bin-
nen- en buitenstad. Uitstekende gecombineerde faciliteiten met 
behoud van eigen identiteit en levensovertuiging van de scholen.

� Koester niet alleen het historische karakter van de binnenstad, 
maar ook de buitenstad met haar inwoners.

2. Onze speerpunten
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� Een autoluwe binnenstad blijft het streven, maar we houden 
wel de ogen open voor de werkelijkheid: we willen geen halve 
maatregelen. Evaluatie vergunningstelsel voordat we de vol-
gende stappen zetten

� Goede zorg moet voor Enkhuizen behouden blijven, maar hoe 
lang moeten we  nog wachten op duidelijkheid over het SMC? 
Wij hebben de huidige plannen altijd ondersteund, maar ons 
geduld is vrijwel op. Snel duidelijkheid, anders moeten we 
gaan denken over een alternatief 

� Doorpakken met Enkhuizen als historische parel aan het IJs-
selmeer: actieve promotie en aantrekken van bijpassende 
nijverheid. 
Stimuleren locale werkgelegenheid ter vermindering van foren-
senverkeer

� Geen enkele coffeeshop, casino, gokhal en bordeel met bijbe-
horend toerisme

� N302: niet bouwen voor de piekbehoefte en afstappen van 
huidig regio-akkoord.

6



3. Uitgangspunten

� Het is heel gemakkelijk om van alles te roepen over zaken die 
in jouw ogen niet deugen. Het is ook heel gemakkelijk om een 
ideale situatie te benoemen zonder de verantwoordelijkheid te 
(hoeven) nemen voor het feitelijk realiseren ervan. Daar doen 
wij dus niet aan mee. Want tussen een ideale wereld en een 
haalbare wereld zit een weerbarstige schil. Soms een héél 
weerbarstige schil.  
Natuurlijk zouden wij sommige zaken, als we het helemaal 
alleen voor het zeggen zouden hebben, héél anders hebben 
aangepakt en gedaan. Maar zo zit het leven nu eenmaal niet 
in elkaar. Ook politiek is een onderdeel van de samenleving, 
waarin je er sámen uit moet zien te komen. 
Daarom van ons geen populistische kreten over moeilijke 
dossiers, zoals het Sociaal Medisch Centrum en het betaald 
parkeren. Maar we blijven wel actief werken aan haalbare ver-
beteringen. Want die zijn er altijd. 
Met beide benen op de grond, realistisch en betrouwbaar voor 
burgers en andere partijen in Enkhuizen. Zonder fratsen. Dat 
zijn we altijd geweest en zo willen en zullen we altijd blijven. 

� Wij zetten in op een strikte discipline ten aanzien van behoud 
en liefst verbetering van onze natuurlijke leefomgeving. 
Dat betekent dat we er keihard aan zullen werken onze leefom-
geving beter na te laten aan onze kinderen dan we ‘m zelf heb-
ben gekregen van onze ouders. Niet omdat onze ouders het zo 
slecht hebben gedaan. Maar wel omdat het altijd beter kan. 
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� Ondanks de vele problemen die ook in ons deel van de wereld 
spelen, leven wij allen in een uitermate bevoorrechte positie 
ten opzichte van het merendeel van onze medewereldburgers. 
Uitbannen van armoede en misstanden en een eerlijker verde-
ling van middelen is niet alleen iets waar we locaal voor strijden, 
maar ook voor medewereldburgers. De gemeente dient daarin 
een voortrekkersrol te vervullen: een duurzame bedrijfsvoering, 
Fair Trade maar ook inzetten om waar mogelijk een bijdrage te 
leveren voor realisatie van de millenniumdoelstellingen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat goed voorbeeld doet volgen. Het is 
de enige houdbare weg.

� Wij zetten in op een strikte financiële discipline in het ge-
meentelijke huishoudboekje. Dus niet meer uitgeven dan er 
binnenkomt. De schulden mogen niet verder oplopen en liefst 
bouwen we die helemaal af. 
Wij willen aan onze kinderen een gemeente achterlaten die er 
financieel beter voorstaat dan nu het geval is. 

� Wij willen eerlijk zijn: de gevolgen van de financiële en econo-
mische crisis zullen naar verwachting fors zijn voor de ge-
meente. 
Die negatieve effecten zullen zoveel als mogelijk opgevangen 
moeten worden uit besparingen door bezuinigingen, verlaging 
van het ambitieniveau en nog mogelijke efficiencyverbeterin-
gen binnen de bedrijfsvoering. Als dat allemaal gedaan is en er 
is nog steeds een tekort in de exploitatie, dan is in het uiterste 
geval aan een verhoging van de lokale lasten jammer genoeg 
niet te ontkomen.  
Ieder die anders beweert, vertelt niet de waarheid.
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4. Sociale infrastructuur
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Er is pas echt sprake van een samenleving als er aandacht is voor 
elkaar. Als er oog is voor wat ons bindt, als er contact is, overleg en 
betrokkenheid.
In de samenleving waar wij in geloven en waar wij ons voor inzetten, 
is er respect voor iedereen, voor elkaars ideeën, meningen en overtui-
gingen. In zo’n samenleving heb je niet alleen je persoonlijke verant-
woordelijkheid, maar ook onderlinge en gedeelde verantwoordelijkhe-
den. In zo’n samenleving werken mensen, kerken, maatschappelijke 
instellingen, publieke en private organisaties met elkaar samen.

4.1 Sociale samenhang en veiligheid
Sociale samenhang is een voorwaarde voor prettig samenleven in 
veiligheid. 
Het is van belang dat mensen elkaar goed kennen, weten dat ze op 
elkaar kunnen rekenen en niet alleen staan in geval van problemen. 
Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk ‘van henzelf’ beschou-
wen, zij zich veel socialer gedragen.
De gemeente heeft hierin een dubbele verantwoordelijkheid: pre-
ventief investeren in wijk- en buurtbeheer maar ook het repressief 
aanpakken van ongewenst gedrag en overlast.

Daarom:
• Investeren in wijk- en buurtbeheer, het verstevigen en 
uitbreiden van de sociale samenhang in buurten, met 
een sterke nadruk op de vragen en behoeften van de 
bewoners.

• Mijn en dijn, fatsoenlijke omgangsvormen en het zelf 
opruimen van eigen afval is niet iets van vroeger, maar 

juist ook van nu en later, daarom serieus inzetten op toezicht 
en interventie op straat. Niet alleen op de slooproutes tijdens 
de weekenden, maar overal, de hele week door. Liefst door de 
politie, maar als dat niet mogelijk is door eigen boa’s, getrainde 
buurtwachten of straatcoaches.

• Een bloeiend verenigingsleven brengt mensen bij elkaar en 
dient gestimuleerd te worden
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4.2 Gezondheid en sport
Voor een goede gezondheid is meer dan sport nodig, maar sport en 
beweging dragen bij aan een goede gezondheid. Sport verbroedert 
en verbetert daarnaast de sociale cohesie en is uit dit oogpunt ook 
van groot belang. Daarom is investeren in amateursport en bewe-
ging voor ons vanzelfsprekend. 
Maar ook andere zaken kunnen een goede gezondheid, emotionele 
ontwikkeling en balans in de weg staan. Zoals te grote alcoholcon-
sumptie en verslaving aan drugs. Wij hebben de afgelopen jaren alle 
plannen op dit gebied van harte ondersteund en zullen hiermee met 
toewijding doorgaan.

Daarom:
• Ruimhartige subsidiëring van sportverenigingen en aan-

dacht van de sportverenigingen voor omgangsvormen 
in en rond de velden mag daarbij verlangd worden. Een 
initiatief als “Kanjers in de sport “ juichen wij van harte 
toe.

• Blijvende en volledige ondersteuning van het ingezette be-
leid voor vermindering van alcoholconsumptie op jonge leeftijd.

• Drugsgebruik bij de jeugd is wijdverbreid en lijkt inmiddels 
normaal maar is dat niet: inventarisatie van en inzetten op alle 
mogelijke maatregelen om dit terug te dringen. 

• Stevig inzetten op bestrijding van alcohol- en drugsverslaving bij 
volwassenen.

• Aantrekkelijke en uitdagende speel- en ravotruimtes voor de 
jeugd.



4.3 Arbeid, scholing en gezin
Wij staan pal voor de kwetsbaren in onze samenleving. Voor ieder met 
pech onderweg dienen wij met z’n allen een goed vangnet te hebben. 
Maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid om weer zo snel moge-
lijk op de rails te staan. Voorkomen moet worden dat mensen in een 
afhankelijkheidspositie komen. De bijstand moet een noodmaatregel 
zijn en geen structurele inkomensbron. Zelf voor je brood, jezelf en je 
gezin te kunnen zorgen is belangrijk en waardevol. Daarom benadruk-
ken wij het belang van goede opvoeding, vorming, scholing en werk.

Het gezin is volgens ons het belangrijkste fundament onder per-
soonlijke vorming en  ontwikkeling. Van kinderen, maar ook van ou-
ders. Het belang van goede opvoeding dient steeds onze aandacht 
te hebben. Samen leven leer je immers in je eigen gezin. Jammer 
genoeg staan in onze huidige tijd veel gezinnen onder druk. Ouders 
werken veel en er komt veel op kinderen en ouders af. Opvoedings-
problemen komen steeds vaker voor. Een actieve houding ten aan-
zien van opvoedingsondersteuning is een taak van de gemeente. Dit 
moet vorm krijgen in het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Niemand mag tussen wal en schip raken. 

Scholen spelen ook een belangrijke rol in het leren functioneren in 
een samenleving. Wij vinden het belangrijk dat maatschappelijke 
vorming een belangrijke plaats inneemt naast de vakken als taal 
en rekenen. Vaardigheden dus om je plekje in de maatschappij te 
vinden en je dienstbaar op te stellen tegenover andere mensen. Wij 
willen dat de gemeente hierover actief het gesprek aangaat met de 
scholen om dit in gezamenlijkheid tot stand te brengen.

De omstandigheden waaronder onze kinderen scholing genieten is 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. En daar zijn de nodige 
knelpunten qua klimaat, ruimte binnen en buiten en hygiëne. 
De bestaande locaties voor primaire scholen zijn voor een belang-
rijk deel gedateerd. Aanpassingen om de gebouwen ruim, fris en 
schoon te laten zijn, zijn kostbaar. 
Daar kan slimmer mee om worden gegaan: geconcentreerde nieuwe 
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locaties voor primair onderwijs en kinderopvang in buiten- en binnen-
stad. Volgens het concept van de brede school, waardoor scholen en 
kinderopvang onder één dak terecht komen. De gebouwen moeten 
daarbij passen bij het concept en niet andersom. 
Daarbij moeten strikte voorwaarden gecreëerd worden waardoor er 
sprake is van het behoud van de identiteit van de scholen. 
Jongerenwerk vervult een belangrijke rol in de levens van veel jonge 
volwassenen en is voor sommigen een onmisbare schakel in het 
proces om je eigen plekje te vinden in de samenleving. Daarom 
ondersteunen wij ook van harte het jongerenwerk in onze gemeente. 
Wij vinden het belangrijk dat Cayen naast vertier ook een veilige 
plek biedt voor jongeren.
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Daarom:
• Actieve opvoedingsondersteuning om in aanmerking 

komende gezinnen te stimuleren het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen.

• Maatschappelijke vorming en het besef onderdeel uit 
te maken van een groter geheel kan niet vroeg genoeg 
beginnen. Daarom achten wij maatschappelijke stages in 
het middelbaar onderwijs en ‘handen uit de mouw’-projecten in 
het primair onderwijs van groot belang.

• Onze jeugd is onze toekomst: uitstekende onderwijsfaciliteiten 
in nieuwe, geconcentreerde locaties in buiten- en binnenstad, 
opgezet volgens het concept van de brede school, dus ook kin-
deropvang onder hetzelfde dak zodat het heen en weer gesleep 
met kinderen tot het verleden behoort. 

• Meer geld voor het  werkbaar en leefbaar maken van de pri-
maire scholen: meer en beter schoonhouden van met name 
toiletgroepen en lokalen.

• Voorkomen van voortijdige schooluitval door begeleiding op 
maat van probleemleerlingen.

• Stimuleren van leer-werkbanen, ook als onderdeel van het 
(weer) toeleiden naar de arbeidsmarkt.

• Jongerenwerk: niet alleen vertier, maar ook een veilig nest.



4.4 Zorg voor elkaar
In een samenleving waarin het hebben van succes je status schijnt 
te bepalen willen wij vooral stilstaan bij mensen die door anderen de 
verliezers worden genoemd. Juist aandacht voor de minder bedeel-
den. Juist aandacht voor de gehandicapte mens, de eenzame mens, 
de mens met de kleine portemonnee.
Vanuit onze levensovertuiging is die aandacht vanzelfsprekend. Het res-
pectvol omgaan met de medemens, wie dan ook en in welke omstandig-
heden dan ook is voor ons een speerpunt. Het moet gewoon goed zijn!

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een middel voor die zorg 
voor ouderen en hulpbehoevenden. Gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor een goed niveau van sociale voorzieningen. Doel is dat 
mensen met een beperking zo volwaardig als mogelijk kunnen deel-
nemen aan de samenleving. Niemand mag vergeten worden. Zeker 
de mantelzorgers niet. 

Wij hebben ons ingezet voor het minimabeleid en zullen dat blijven 
doen. Vanzelfsprekend.
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Daarom:
• Blijf actief het overleg met ouderen zoeken om behoef-

ten te bepalen en speel  adequaat op de behoeften in. 
Huisvesting en zelfstandigheid is een belangrijk onder-
deel hiervan.

• Mobiliteit is essentieel om deel te kunnen blijven nemen 
aan de samenleving. Toegankelijkheid van straten, stoepen 
en publieke gebouwen dient vanzelfsprekend te zijn.

• Kinderen kunnen misschien uitglijders hebben, ouderen niet: in 
barre winterse omstandigheden dient de directe omgeving van 
zorginstellingen gewoon schoon en sneeuwvrij te zijn, ook als 
we daar meerdere keren per dag voor moeten vegen.

• Een goede gezondheid is een zegen, maar indien nodig heeft 
ieder mens recht op goede zorg. Punt uit.

• Geldproblemen mogen een volwaardige deelname aan de 
samenleving niet in de weg staan. Daarom niet alleen ruimhar-
tige ondersteuning van mensen in minima-omstandigheden, 
maar ook actieve bescherming van verdere achteruitgang. Niet 
afwachten, maar actief de mensen opzoeken en het gesprek 
aangaan om te inventariseren hoe mensen op de beste manier 
geholpen kunnen worden. Meer preventie in schuldhulpverle-
ning door vroegtijdige en laagdrempelige hulp.
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5. Enkhuizer infrastructuur
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5.1 Bestuur en inwoners
Wij gaan voor een open en eerlijk bestuur dat goed luistert naar haar 
inwoners en bereid is te allen tijde in alle openheid verantwoording 
af te leggen. Dat is niet hetzelfde als precies doen wat in inspraak 
gezegd wordt: besturen doe je voor het geheel, het collectief, en 
daarbij moeten keuzes gemaakt worden. Waarbij niet ieder altijd 
even goed bediend kan worden. 

Als je naar de commotie kijkt rondom het ingevoerde vergunningstel-
sel voor parkeren in de binnenstad, en de ontwikkelingen rondom 
het Sociaal Medisch Centrum, wordt duidelijk dat de gemeente twee 
belangrijke dingen heeft laten liggen: zichtbaar maken wat er met de 
inspraak is gedaan en communiceren hoe zaken geregeld zijn en 
waarom dat zo is. Dat moet beter. Veel beter.

Daarom:
• Luister niet alleen naar inwoners, maar doe er ook 
iets mee.
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
• Leg veel beter uit waarom besluiten zijn genomen. 

en hoe ze werken; iedereen moet het kunnen begrijpen.



5.2 Enkhuizen in haar omgeving: herindeling en samenwerking
Fusie met een andere gemeente of zelfs met meerdere gemeenten 
is geen doel op zich. Het is hooguit een middel als aantoonbaar is 
gebleken dat een zelfstandige positie onhaalbaar is. 
Na het debacle van een fusie met Andijk en Stede Broec zijn wij 
veel terughoudender geworden. Het is kwaad kersen eten met een 
buurman die niet wil. Het blijft oppassen geblazen dat we niet be-
landen in de valkuil, dat groter altijd beter is. Gedwongen huwelijken 
vormen vaak geen goede start.
De provincie wil naar één megagemeente waarin Hoorn, Drechter-
land, Stede Broec en Enkhuizen in op gaan. Dat willen wij niet!

Samenwerken is sowieso wél een verbetering: eenzelfde dienst-
verlening tegen lagere kosten. Daarbij moeten we als eerste uit de 
historisch ontstane loopgraven: kom eruit en stap actief op de buren 
af om alle mogelijkheden te bezien. 
In gesprek komen en in gesprek blijven met elkaar.

Daarom:
• Zoek actief de samenwerking op met de buren. Dat mes 

snijdt aan twee kanten.
• Herindeling of fusie is alleen een denkrichting indien 

een zelfstandige positie gebleken onhaalbaar is.
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5.3 Wonen en leven
Er is de laatste jaren veel gebouwd. Deels op basis van echte be-
hoeften, maar ook deels speculatief, getuige de grote leegstand in 
nieuwbouwprojecten. Ieder heeft recht op goede huisvesting, daar-
om willen we dat er alleen voor echte behoeften wordt gebouwd. En 
niet voor de portemonnee van projectontwikkelaars. 
Want open ruimte en groen is steeds schaarser, dus moeten we 
daarop erg zuinig zijn.

Als we de keuze hebben kiezen we nog steeds voor inbreiden in 
plaats van uitbreiden. Daarbij moeten we heel secuur zijn met de 
architectonische eisen van die specifieke plekken.  
Door onze wens van concentratie van schoollocaties komen er 
mooie locaties vrij voor woningbouw. Die woningbouw zal voor ie-
dere portemonnee moeten zijn, dus hoeven de mooiste locaties niet 
naar de grootste portemonnees te gaan.

Daarom:
• Alleen bouwen als daar echt behoefte aan is: koes-
ter de ruimte en het groen.
• Eerst inbreiden en pas bij aantoonbare behoefte 
bouwen in nieuwe wijken zoals Westeinde-Zuid en 

Gommerwijk-West-West.
• Aanbod eerlijk verdelen over krappe en ruime portemon-

nees, over huur en koop.
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5.4 De historische binnenstad
Wonen in de binnenstad en buitenstad heeft voordelen en nadelen. 
Dat hoort erbij. Zoek je de ruimte, dan ga je naar de buitenstad. 
Zoek je de historische sfeer en de reuring, dan ga je naar de bin-
nenstad. Als je voorzieningen in de binnenstad op loopafstand wilt 
hebben, moet je accepteren dat het allemaal wat krapper wordt in 
het stadsbeeld. Zo werkt dat.

Onze binnenstad is in andere tijden ontworpen en ontstaan. En is 
niet berekend op de huidige hoeveelheid auto’s. Bedrijfsauto’s wor-
den steeds groter en talrijker. 
Waar op foto’s van nog maar enkele decennia geleden een verloren 
auto in het stadsbeeld is te zien, heb je nu geluk als je een verloren 
open plek tussen het aaneengeschakelde blik ziet. Dat gaat onvermij-
delijk ten koste van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de aanblik. 
En niet te vergeten de veiligheid van spelende kinderen en de moeilijk-
heden van hulpdiensten om bepaalde plekken snel te kunnen bereiken.

Daarom zijn wij voor een autoluwe binnenstad. Weg met het sluipver-
keer en automobiele flaneerders. Geen plankgas langs het terras! 
Langparkeerders hebben niets te zoeken in de stad. Maar wel 
goede parkeervoorzieningen voor eigen inwoners, tegen zo laag 
mogelijke kosten. En goede voorzieningen voor kortstondige bezoe-
kers, dat is ook van levensbelang voor de middenstand. Die voorzie-
ningen zijn mogelijkerwijs niet voor eigen deur of winkel, maar wel 
op fatsoenlijke loopafstand. 

Goede parkeervoorzieningen voor langparkeerders aan de bui-
tenkant van de stad. Daarbij slim gebruik makend van bestaande 
ruimtes. Waarom bijvoorbeeld al het buitengaatse autoverkeer niet 
afvangen op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum en zor-
gen voor goede en snelle bootverbindingen naar de havens? Dat is 
goedkoper en veel mooier dan een enorm blikveld of blikbunker aan 
of binnen de historische randen van onze stad.
Wij willen dus ook geen nieuwe ontsluitingen van de binnenstad die 
indruisen tegen het historische karakter. 



Regels zijn nodig, en handhaving ervan ook. Dus zijn wij niet tegen 
het nieuwe vergunningenstelsel. Maar dat is slechts een middel en 
een eerste stap op weg naar een autoluwe binnenstad. Het uiteinde-
lijke doel is een goede regulering die de leefbaarheid van de binnen-
stad niet alleen nu, maar ook later ondersteunt. 

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En na decennia van aanmod-
deren en gebrek aan handhaving is het begrijpelijk dat het nieuwe 
vergunningenstelsel weerstand en gemopper oplevert. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dat voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door 
een slechte voorlichting over de door de raad aangenomen plannen 
en de fasering daarbinnen. 
Daarom willen wij dat er geïnvesteerd wordt in goede communicatie, 
want uiteindelijk zal niemand tegen een goed plan zijn. Maar dan 
moet wel duidelijk gemaakt worden dat het een goed plan is.
Daarnaast willen we een gedegen evaluatie van het nieuwe vergun-
ningenstelsel voordat we nieuwe, verdere stappen zetten op weg 
naar een blijvend leefbare, autoluwe binnenstad. Want dit besluit is 
in gezamenlijkheid genomen en alleen blijvend houdbaar als we de 
vervolgstappen ook in gezamenlijkheid zetten.

Daarom:
• Blijven wij inzetten op een autoluwe binnenstad om 
ook de toekomstige leefbaarheid veilig te stellen.
• Zetten wij in op creatief nadenken over het afvan-
gen van auto’s die niet in de binnenstad thuishoren.

• Willen wij een grondige evaluatie van het nieuwe 
vergunningenstelsel voordat we volgende stappen zetten.

• Goede communicatie over het vergunningstelsel en de ontwik-
kelingsstadia van parkeerregulering is van groot belang voor het 
creëren van draagvlak.
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6. Economische infrastructuur
6.1 Vestigingsklimaat
In deze tijd van globalisering en steeds verdergaande economise-
ring van het internet moeten we des te sterker inzetten op stimuleren 
van lokale werkgelegenheid. Lokale werkgelegenheid is van groot 
belang, niet in de laatste plaats voor cohesie en het sociale leven 
van de werknemers.
We moeten daarin wel reëel zijn, de sturingsmogelijkheden van de 
lokale overheid zijn beperkt. Maar we kunnen er wel voor zorgen 
een aantrekkelijke partner te zijn voor bedrijven die zich hier willen 
vestigen. En nog belangrijker: een aantrekkelijke partner te worden 
en te blijven voor al bestaande bedrijven. 
Dus adequaat reageren op aanvragen en verzoeken. Duidelijke aan-
spreekpunten die achter de schermen (onlogische) regels coördine-
ren. En niet doorverwijzen naar een ander loket. Daarin kun je het 
verschil maken. En daarin moeten we het verschil maken. Het beste 
jongetje van de klas willen zijn.

Enkhuizen kent mooie bedrijventerreinen met een goede ontsluiting. 
Dat moeten we koesteren, maar we kunnen niet op onze lauweren 
rusten. Want stilstand is achteruitgang. 

Daarom moeten we continu met de ondernemers in Enkhuizen in 
gesprek gaan en blijven over zaken die nog niet goed gaan en beter 
moeten.

De leegstand in het winkelgebied baart ook ons zorgen, maar paniek 
en angst is een slechte raadgever. We moeten niet de initiatieven 
van buurgemeenten dwarszitten. Dat is niet productief en helpt uit-
eindelijk toch niet. Bij samenwerking met buurgemeenten hoort ook 
dat je elkaar dingen moet gunnen.
We moeten bij onszélf te rade gaan. Alleen dan ontdek je je eigen 
zwakke en sterke kanten. En dáár dan vervolgens op inzetten. Een 
eigen stad, met een onmiskenbare eigen uitstraling. Gelijkvormige 
winkelstraten, “consumptiebunkers”, zijn er al genoeg in Nederland.
Als er onnodige leegstand is, bijvoorbeeld door te hoge huurprijzen, 
moeten we dat aanpakken. En niet direct dreigen met een leeg



standstax, want dat is toch niet haalbaar. Maar in gesprek gaan 
met de eigenaren. In een gesprek ontstaan de kansen. Praten mét 
elkaar, en niet óver elkaar!
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Daarom:
• In de kleine dingen kun je je onderscheiden: zorg 
voor een cultuur waarin ondernemers actief worden 
geholpen.
• Ga actief het gesprek aan over gewenste verbe-

teringen van de bedrijventerreinen en doe er vervolgens 
ook iets mee.

• Stimuleren van de lokale en regionale economie, dat is beter 
voor het sociale leven van werknemers en goed voor het milieu: 
de forenskilometers nemen af.

• Leegstand in het winkelgebied: niet dreigen met leegstandstax 
maar praten, ook al is dat moeizaam, want alleen dán kom je er 
samen uit.

• Ga buurgemeenten niet dwars zitten met hun plannen, maar 
zorg voor je eigen profiel en aantrekkelijkheid: elk interessant 
aanbod creëert z’n eigen vraag.

• Kleinschalige bedrijvigheid passend bij de historische kernen 
stimuleren: een stad moet léven.



6.2 Inzetten op economische pijlers
We hebben in Enkhuizen een aantal pijlers om trots op te zijn en 
om te koesteren: Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland, een 
aantrekkelijk havengebied, een historische binnenstad, een pleister-
plaats voor de bruine vloot, de zaadindustrie, de bedrijvigheid aan 
Ketenwaal en de nautische industrie.
Die moeten we koesteren. Koesteren is niet hetzelfde als in de wat-
ten leggen, maar een actieve dialoog over verwachtingen, moge-
lijkheden, kansen en bedreigingen mag van de gemeente verwacht 
worden.

Daarom:
• Een continue en actieve dialoog met de economische 

pijlers in Enkhuizen.
• Actieve promotie van Enkhuizen om de pijlers verder 

uit te bouwen en concreet ontwikkelen plannen Seed 
Valley.
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6.3 Voorkeurspositie leerwerkbedrijf Op/Maat
Enkhuizen doet mee in de Gemeenschappelijk Regeling Op/Maat. 
Op die manier geven we met de andere gemeenten die meedoen 
samen vorm aan Op/Maat. Daarvoor krijgen we gelden uit Den Haag 
en die gelden stellen we ter beschikking aan Op/Maat. 
Dat is mooi, maar ook erg passief: je schuift je verantwoordelijkheid 
door.

Wij willen een actieve benadering: Op/Maat en de mensen die  
Op/Maat vormen  horen bij ons. Net zoals wij bij hen horen. En dat 
betekent niet alleen het creatief bedenken van problemen op de 
wachtlijst, maar ook actief aan de slag gaan met de mogelijkheden 
die Op/Maat biedt. Zoals het samen ontwikkelen van businessmo-
dellen: op welke wijze kan Op/Maat voorzien in onze behoeften. 
Een uitermate relevante vraag voor onze gemeente die heel veel 
zaken heeft uitbesteed. De mensen van Op/Maat verdienen het om 
voorin de rij te staan als er werk gegund moet worden door de ge-
meente. En niet achterin, voor de overgebleven kruimels.

Daarom:
• Zoek de samenwerking actief op: de ene hand 
wast de andere schoon.
• Op/Maat staat voorin de rij bij de gunning van 
werk, ook als ze niet de goedkoopste is.



6.4 N 302 
Duidelijk is dat de ingrijpende plannen ten aanzien van N 302 en  
N 506 niet haalbaar zijn. De Minister gooit slechts financiële krui-
mels toe. Vraag is wat dat betekent voor het huidige regio-akkoord. 
Voor ons is dat duidelijk: dat is onhaalbaar.
Inmiddels zijn we ook alweer een paar jaar verder en nadere dui-
delijkheid over de echte knelpunten (het laatste stuk van de N 506) 
komt er ook niet.
Wij zijn voorstander van realiteitszin: zie in dat de plannen niet meer 
haalbaar zijn. Zet in op herijking van de plannen: houd de bestaande 
trajecten in tact en zet in op turborotondes en ongelijkvloerse krui-
singen. De problemen ontstaan uiteindelijk door de vertragingen op 
de kruisingen, niet door de capaciteit van het wegvak.

Daarom:
• Breek het huidige regio-akkoord open en ga met elkaar 

haalbare oplossingen bedenken.

6.5 Geen enkele coffeeshop, casino, gokhal en bordeel
Het moge duidelijk zijn: wij zijn tegen coffeeshops, casino’s, gokhal-
len en bordelen. Dat zijn we altijd geweest en dat zullen we altijd blij-
ven. Op de exploitanten na wordt niemand daar beter van. Oog en 
zorg voor onze medemens derhalve. Dat is de belangrijkste reden 
voor ons.
De komst van een casino is afgelopen periode gelukkig tegenge-
houden, door de besluitvorming in de raad. Van óns kunt u een 
standvastige positie verwachten. Van anderen ook?

Daarom:
• Geen enkele coffeeshop, casino, gokhal en bordeel in 

Enkhuizen. Daar wordt de samenleving niet beter van.
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6.6 Winkelopenstelling: 6 uit 7 is genoeg
Hier kent u ons al van: in de krant leek het er even op dat wij ons 
alleen maar bezighouden met de koopzondagen. Gelukkig is dat niet 
zo, en hebben we dit punt daarom als allerlaatste punt in ons pro-
gramma opgenomen. 

Maar we hechten hier wel erg aan: vanuit onze levensovertuiging en 
daarmee ook vanuit respect voor het sociale leven van ondernemers 
en werknemers. 
Zes uit zeven moet genoeg zijn, zeker in onze jachtige tijd is het 
inbouwen van een moment van rust en reflectie, en tijd voor elkaar, 
van groot belang.
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Daarom:
• 6 uit 7 is genoeg: liefst helemaal geen koopzondagen 
meer; ieder verdient een rustpunt.



Zie onze website www.enkhuizen.christenunie-sgp.nl
of neem rechtstreeks contact op met navolgende kandidaten:

Nadere info?
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Joke Kuijsten
jokekuijsten@enkhuizen.christenunie-sgp.nl 
0228-316022

Arno Noorman
arno.noorman@enkhuizen.christenunie-sgp.nl
0228-322830

Piet van Klaveren
p.vanklaveren@enkhuizen.christenunie-sgp.nl
0228-592926
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