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Onafhankelijk, praktisch OPZ is een zelfstandige, onafhankelijke en lokale partij. 

Zonder bindingen met welke landelijke partij dan ook. 

Met hart voor de grote groep ouderen in Zandvoort zet-

ten wij ons in voor iedereen, geen enkele leeftijdscategorie 

en geen enkel (ondernemers)belang uitgezonderd.  

De stem van de kiezer respecterend en dus bereid tot 

samenwerking met alle politieke partijen in Zandvoort, 

geen enkele partij uitgezonderd. 

Wij richten ons, niet gehinderd door welk vooropgesteld 

ideologisch doel ook, heel praktisch op wat in het belang 

van de gehele samenleving van onze gemeente is.  

Zoals de kiezer van ons verwacht controleren wij het  

college op het gevoerde beleid en het realiseren van  

gestelde doelen. Met een kritische opstelling als dat nodig 

is en door oplossingen voor te stellen waar dat kan. 

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma 2022-2026 voor 

Zandvoort/Bentveld gebaseerd op onze 7 speerpunten. 

Peter Kramer, lijsttrekker OPZ

en doelgricht



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Het bouwen van sociale woningen bij toekomstige nieuw-
bouw een speerpunt is net als het realiseren van woningen 

die doorstroming bevorderen. Wij streven naar een evenwichtig 
woningbouwprogramma met 30% sociale huur, 50% goedkope 
koop ook voor het middensegment. 

2Waar mogelijk, door middel van lokaal maatwerk, voor-
rang wordt gegeven aan eigen inwoners bij de toewijzing 

van (sociale) huurwoningen en in ieder geval bij toewijzing van 
goedkope koop en t.b.v. het middensegment.   

3 Sociale en middensegment woningen, ook indien gebouwd 
door particulieren, minimaal 20 jaar sociaal of in het 

middensegment verhuurd dienen te worden. Bij koopwonin-
gen geldt altijd een anti-speculatiebeding of een gelijksoortige 
regeling die voorziet in een periode van eigenbewoning van 
tenminste 5 jaar. 

4 De gemeente het eigenwoningbezit stimuleert. Waar nodig 
stelt de gemeente startersleningen beschikbaar voor de 

aankoop van (bestaande) woningen.

5De gemeente stimuleert initiatieven voor de huisvesting 
van senioren in woongroepen of in speciale (gemengde) 

woonvormen met als speerpunt bij het realiseren van woning-
bouw voor ouderen, dat onze ouderen kunnen doorstromen 
naar een woning die het beste past bij hun levensfase in de 
nabijheid van zorg. Voor beschermd en / of begeleid wonen 
worden dichtbij-oplossingen gezocht.  

6De gemeente streeft naar woonvormen met een mix van 
bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen. Het doel is 

weer mensen samen brengen die over de grenzen van salaris, 
gezinstype of roots heen kijken, waardoor er een bijzonde-
re dynamiek ontstaat. Binnen deze woonvorm geven we het 
authentieke gemeenschapsgevoel van het vroegere dorp een 
eigentijdse invulling. Dat versterkt de sociale cohesie.      >>
  

Wonen

Veel bijbouwen voor al onze 

inwoners van jong tot oud

Het is goed wonen 

en leven in Zandvoort 

en Bentveld maar 

de krapte op de woningmarkt 

is extreem groot. 

Er is een wens en noodzaak 

om veel bij te bouwen. 

Het realiseren van 

nieuwbouwwoningen 

voor jong tot oud, op alle 

mogelijk nieuwe 

woningbouwlocaties 

in onze gemeente 

waar dat maar 

enigszins mogelijk is. 

1



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

7De gemeente volgend uit de verdichtingsstudie, locaties 
waar nog gebouwd kan worden vrijgeeft t.b.v. woningbouw.

8Bij de realisatie van bouwprojecten van grotere omvang 
(zoals appartementengebouwen, hotels, en bedrijfsgebou-

wen) het bouwvolume wordt afgestemd op dat van bestaande 
of nabijgelegen bebouwing.  

9De gemeente het speculeren met woningen tegengaat en, 
in geval van het overtreden van regels en overlast bij (toe-

ristische) verhuur en/of wildgroei (airbnb-activiteiten), voorziet 
in een efficiënt en sluitend systeem van melding, controle & 
handhaving. Zodat woonruimte maximaal beschikbaar blijft 
voor de huisvesting van onze inwoners. 

10 De gemeente leegstand en verpaupering van onroerend 
goed tegengaat. Vastgoedeigenaren daarop aanspreekt  

en zo nodig, binnen de juridische mogelijkheden, dwangmidde-
len inzet.

Wonenvervolg van 1



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente ondersteuning verleent die is gericht  
op het volwaardig mee kunnen doen van inwoners die dat 

op eigen kracht niet lukt.

2De gemeente er alles aan zal doen dat ouderen niet in een 
isolement komen en vereenzamen door zich speciaal in te 

zetten voor het welzijn en de veiligheid van deze grote groep.

3 Er initiatieven komen gericht op activiteiten waar ouderen 
graag aan deelnemen zodat ouderen sociaal zichtbaar en 

cultureel actief blijven. 

4 De gemeente senioren- en dementievriendelijk is en dat  
de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt verbeterd. 

5De gemeente zich ook gaat inzetten voor de mantelzorgers 
en deze meer dan nu waarderen. Onze mantelzorgers  

leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten.   
Wij laten dat niet jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering 
maar het hele jaar door.

Volksgezondheid

In de gemeente Zandvoort 

en Bentveld krijgt iedereen 

die daar recht op heeft 

ondersteunig,

Ooko nze jongeren vergeten wij niet:  

zij moeten behouden blijven 

voor ons dorp.  

Bij het realiseren van 

woningbouw zijn zij mede 

een speerpunt,. 

Zij verdienen waardering, 

en repect. Ze horen erbij en 

moeten gezien, gehoord 

en serieus genomen worden.  

Tenslotte zijn zij de ouderen 

van de toekomst.

2
Iedereen meedoen en erbij horen



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente, woningcorporatie Pré Wonen en Woonzorg 
Nederland zich realiseren dat zij samen een belangrijke rol 

spelen bij het leefbaar houden van de wijken en buurten.

2Woningcorporatie Pré Wonen en Woonzorg Nederland 
inzetten op het goed onderhouden van woningen en flats.

3 De gemeente particuliere initiatieven op wijk- en buurt-
niveau ondersteunt. Inwoners van een straat of wijk actief 

uitnodigt om mee te denken en wijkbudgetten beschikbaar stelt 
die inwoners zelf kunnen besteden om initiatieven te kunnen 
realiseren. 

4 Speelplekken in de woonwijken veilig en van goede  
kwaliteit zijn en (her)inrichting in overleg met buurtkinde-

ren en hun ouders plaatsvindt. De gemeente ervoor zorgt dat 
elke wijk/buurt in de gemeente Zandvoort en Bentveld goede 
speelplekken met fitnessvoorzieningen heeft om te bewegen  
en om elkaar te ontmoeten. 

5Het vergroenen van wijken wordt gestimuleerd en waar 
mogelijk wordt extra groen aangeplant. Initiatieven uit  

wijken worden ondersteund. Als inwoners het openbaar groen 
in hun directe omgeving willen onderhouden, de gemeente daar 
op basis van goede afspraken aan meewerkt. 

6De gemeente in het Omgevingsplan Strand zorgdraagt  
voor een goede balans tussen gebruik, woonklimaat en de 

beleving van het strand. 

7Winkeliers en horeca worden gestimuleerd om hun toilet-
ten voor algemeen gebruik open te stellen. 

8 Dat de gemeente meewerkt aan de wens van standplaats-
houders om kiosken met toiletvoorzieningen te mogen 

realiseren en ook zelf in het toeristisch kerngebied openbare 
toiletvoorzieningen realiseert die passen bij een badplaats als 
Zandvoort.

Volksgezondheid2.1
Woon- en leefomgeving

Zandvoort / Bentveld is duurzaam, 

schoon, leefbaar en veilig. 

Wij hebben de verantwoordelijkheid 

om zorgvuldig om te gaan 

met onze omgeving. 

Uiteindelijk zijn ons welzijn en 

onze economie gebaat bij 

een aantrekkelijke 

en gezonde omgeving



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Dat de gemeente medio 2023 de bestaande afvalsystemen 
evalueert. 

2Dat het dumpen van afval hard wordt aangepakt. Vervuilers 
krijgen de rekening gepresenteerd. 

3De gemeente stelt materieel beschikbaar aan inwoners  
die vrijwillig zwerfafval in hun woon- en leefomgeving  

opruimen.  

Volksgezondheid2.2

 

Het gaat om de juiste balans 

tussen mens, milieu en 

een gezonde economie. 

Wij ondersteunen initiatieven vanuit 

wijken, van inwoners, bedrijven 

en verenigingen voor 

een duurzame leefomgeving 

en hiervoor stellen we (ambtelijke) 

capaciteit beschikbaar. 

Wij zijn zuinig op onze mooie 

gebieden en onze natuurlijke 

kernkwaliteiten; 

strand, zee en duinen. 

Afvalverwerking



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Hulp heel gemakkelijk toegankelijk is.

2Armoedebeleid zowel sober als doelmatig is en 
 regelingen alleen gebruikt worden door degenen die dat 

echt nodig hebben

3 Er een actieve aanpak komt voor de bemiddeling naar  
werk (jobhunting). 

4 Er van mensen in de bijstand, naar vermogen, een  
tegenprestatie wordt gevraagd. Degenen die daar niet aan 

willen voldoen worden op de uitkering gekort.  

5Uitkeringsfraude hard wordt aangepakt. Want alleen dan 
blijven uitkeringen nu en in de toekomst betaalbaar en  

beschikbaar voor diegenen die daar werkelijk recht op hebben. 

6 De gemeente het goede voorbeeld geeft door arbeids- 
gehandicapten binnen de eigen organisatie of binnen  

organisaties die voor de gemeente werkzaamheden verrichten, 
een werkplek aan te bieden.

7 De gemeente mensen ondersteunt met een afstand tot  
de arbeidsmarkt.

8 Laaggeletterdheid wordt bestreden.

Sociaal domein3

In de gemeente Zandvoort 

krijgt iedereen die daar recht op 

heeft ondersteuning 

. Ondersteuning is gericht op het  

volwaardig mee kunnen doen 

van inwoners die dat op eigen kracht 

niet lukt. We zorgen voor een 

toegankelijk loket en begrijpelijke 

procedures. Langdurige 

afhankelijkheid van de bijstand 

kan leiden tot sociaal isolement 

en vergroot de kans op 

schuldenproblematiek. Een baan 

kan langdurige afhankelijkheid 

van een uitkering voorkomen. 

Daarom is het belangrijk dat wij 

mensen met een uitkering 

helpen bij het vinden van werk 

zodat ze (weer) actief aan de 

samenleving deelnemen.



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Op de locatie waar hulpvragen binnenkomen er een  
duidelijke registratie en monitoring  plaatsvindt, om zo de 

inzet beter te kunnen afstemmen op waar behoefte aan is. 

2Bij hulpvragen, vanaf het eerste contact tot en met het 
indicatiebesluit, er voldoende capaciteit beschikbaar is  

voor onafhankelijke cliëntenondersteuning.

3 Er voldoende menskracht is om sociale wijkteams te 
bemensen. Dit, met toevoeging van wijkverpleegkundigen, 

zodat ook thuis tijdig de juiste zorg en ondersteuning kan  
worden geboden.

4 De gemeente Zandvoort mantelzorgers actief ondersteunt. 

  

Sociaal domein3.1

 

Door de stijging 

van de kosten in de zorg 

moeten we innovatief 

en creatief zijn om deze 

binnen de perken te houden 

en tegelijk de kwaliteit 

van de aangeboden zorg 

op peil te houden.

Maatschappelijk ondersteuning



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Jeugdzorg eenvoudig toegankelijk en passend is:  
generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

2De norm is dat er geen wachtlijsten zijn en als ze er  
wel zijn dat die worden weggewerkt door bijvoorbeeld  

een snelle inzet van tijdelijke maatregelen.  
Kinderen moeten altijd geholpen worden, ook als meerdere 
zorgwetten van toepassing zijn. 

3 Bij jeugdzorg wordt ingezet op samenwerking in de regio 
en het spreiden van financiële risico’s. 

Sociaal domein3.2

 

Een goede opvoeding 

biedt kansen voor ontwikkeling 

van talenten en maakt jongeren 

tot verantwoordelijke mensen. 

Ouders zijn daarvoor in de 

eerste plaats verantwoordelijk. 

We hebben als gemeente 

daarbij ook een taak. 

Probleemgedrag bij jongeren 

wordt bijtijds gesignaleerd 

door samenwerking en 

het koppelen van zorgverleners 

en de instellingen rondom 

onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

Voorkomen is beter dan genezen.

Jeugdzorg



Daarom vinden wij belangrijk dat
de gemeente Zandvoort: 

1Ouderen hulp biedt bij het anticiperen op langer thuis 
blijven wonen.

2Ouderen actief informeert over mogelijkheden om te 
kunnen voorzien in noodzakelijke specifieke voorzieningen 

zoals woningaanpassingen of levering van zorg of ondersteuning.

3Zich speciaal inzet voor het welzijn en de veiligheid van de 
grote groep ouderen.  

4 Toegankelijk blijft voor mensen die digitaal minder  
vaardig zijn.

5Zorgt voor een blijvend vangnet voor wie digitaal niet 
vaardig (genoeg) is en met ‘tabletcoaches’ helpt om die 

vaardigheden te vergoten. Dat is nodig, omdat de samenleving 
steeds digitaler wordt. 

6 Ouderen gaat stimuleren tot deelname. Wij pleiten  
ervoor dat digitale systemen van overheden en  

gezaghebbende organisaties ook toegankelijk zijn en blijven 
voor personen die digitaal minder vaardig zijn.

Sociaal domein 3.3

 

Voor ouderen die zelfstandig thuis 

willen blijven wonen zijn er 

adequate voorzieningen op het  

gebied van zorg en welzijn. 

Nieuwe technologische ontwikkelin-

gen bieden senioren mogelijkheden 

om langer thuis te kunnen blijven 

wonen. Voor ouderen die daarop zijn 

aangewezen willen wij dat er 

geschikte woonvormen, woon-zorg-

complexen en/of intramurale 

woonvormen beschikbaar zijn.

Ouderen moeten kunnen participeren 

in de digitale samenleving.  

Dat opent een wereld aan mogelijk-

heden: Online shoppen, bankieren  

en contact te houden met familie, 

vrienden of bekenden… 

Binnen een buurt-WhatsApp-groep 

zorgen senioren voor de veiligheid in 

hun eigen buurt of wijk.

Ouderen: wonen, welzijn en zorg



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente verenigingen en vrijwilligers op gebied van 
sport, cultuur en recreatie waardeert door het beschikbaar 

stellen van voldoende subsidie, als beloning voor hun bijdragen 
aan het maatschappelijk welzijn. 

2De persoonlijke- en sociale veiligheid binnen alle verenigin-
gen wordt gegarandeerd.

3De gemeente het verenigingsleven stimuleert met name 
door regels voor het organiseren van kleinschalige evene-

menten te minimaliseren. Voor de begeleiding van evenementen 
komt er een evenementen-coördinator (o.a. vergunningen). Dit 
wordt onderdeel van een geactualiseerd evenementenbeleid. 

4 De gemeente duidelijk is over subsidies en accommodaties 
door de mogelijkheden duidelijk te vermelden en het  

subsidiebeleid te harmoniseren. 

5De gemeente een erfgoednota opstelt en evalueert waarbij 
het aanwijzen en of herbevestigen van gemeentelijke monu-

menten gebeurt op basis van hun monumentale waarde 

6 De gemeente de taken van de bibliotheek conform de ‘Wet 
stelsel openbare bibliotheek-voorzieningen’ en haar meer-

waarde voor de inwoners van Zandvoort bespreekt en mede 
afstemt op de reeds aanwezige faciliteiten en voorzieningen in 
Zandvoort (Pluspunt).

7 De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van  
de aanleg en het gebruik van meer faciliteiten voor buiten- 

sport voor zowel jong als oud.

Sociaal domein3.4

 

Veel mensen beleven plezier aan 

sport, kunst en cultuur.  

Goede voorzieningen op dat gebied 

zijn belangrijk voor het welzijn 

van onze inwoners. 

Het draagt bij aan de onderlinge 

verbondenheid. Verenigingen spelen 

hierbij een belangrijke rol en 

verdienen daarom onze support.

Wij vinden het belangrijk dat 

activiteiten en voorzieningen voor 

iedereen toegankelijk zijn iedereen 

kan meedoen. De gemeente heeft 

mede de taak om ons culturele  

en het typisch Zandvoortse erfgoed 

te beschermen, te bewaren en toe-

gankelijk te maken. Daartoe is het 

van belang dat culturele organisaties 

elkaar weten te vinden, van elkaar 

leren en elkaar helpen. 

Sport en recreatie



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente met woningcorporatie Pré Wonen en Woon-
zorg Nederland goede, SMART (Specifiek, Meetbaar, Accep-

tabel, Realistisch en Tijdgebonden), geformuleerde afspraken 
maakt om op zeer korte termijn zoveel mogelijk woningen te 
isoleren, zodat de energiekosten dalen.

2De gemeente borgt dat ‘duurzaamheid’, in de zin van 
energiebesparing en milieubehoud, is gekoppeld aan woon-

lastenneutraliteit en niet ten koste gaat van betaalbaarheid en 
beschikbaarheid.

3De gemeente de ambitie realiseert dat in 2030 zoveel  
mogelijke gemeentelijke panden energieneutraal zijn en  

zelf het goede voorbeeld geeft door de bedrijfsvoering te  
verduurzamen.  

4 De  gemeente in lijn met het Rijksbeleid aardgasloos 
bouwt. Nieuwe complexen worden zo veel mogelijk ener-

gieneutraal gebouwd. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, 
zoals bijvoorbeeld groen (waterstof)gas, willen we de bestaande 
gasinfrastructuur echter wel behouden. Zo wordt een te grote 
afhankelijkheid van één energiebron voorkomen. 

5De gemeente de uitvoering van de Transitievisie Warmte 
aan de markt overlaat.

6 De gemeente het Duurzaamheidsfonds benut voor sub-
sidies en leningen om investeringen in verduurzaming te 

kunnen doen, bijvoorbeeld zonnepanelen, energie besparende 
en energie opwekkende maatregelen etc. Leningen vloeien op 
termijn weer terug in het fonds en die middelen zijn dan weer 
beschikbaar voor nieuwe leningen.

Verduurzaming4

 

Nieuwbouw projecten worden zo veel 

mogelijk energieneutraal gebouwd. 

Financiële steun van het Rijk  

is onmisbaar om de kosten voor be-

woners binnen de perken te houden. 

De gemeente borgt dat ‘duurzaam-

heid’ in de zin van energiebesparing 

en milieubehoud is gekoppeld 

aan woonlastenneutraliteit en niet tot 

hogere woonlasten leidt voor onze 

inwoners en woningzoekenden.

Zonder stijging van woonlasten



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Er een verkeerscirculatieplan voor Zandvoort komt  
toegespitst op de thema’s veiligheid, bereikbaarheid,  

parkeren en doorstroming. 

2Het doortrekken van de Herman Heijermansweg  
als een tweede ontsluiting van Nieuw Noord serieus  

wordt onderzocht. 

3Er een aansluiting van de Zeeweg op de Randweg wordt 
onderzocht.  

4 De inrichting van de openbare ruimte mede wordt afge-
stemd op mensen met een beperking.

5Er beter vervoer (belbus/ buurtbus) met voldoende  
capaciteit komt tussen Nieuw Noord, het centrum en  

het NS-station. Dat de gemeente onderzoekt of de (reizigers-)
bijdrage aan de regiotaxi kan worden gemaximeerd en of voor-
delige-streekritten per OV verder ontwikkeld kunnen worden.

6Er meer aandacht komt voor het feit dat 50% van de  
Zandvoorters veel verkeersoverlast ondervindt (vgl. Veilig-

heidsmonitor 2019), bijvoorbeeld overlast van herrie-uitlaten  
op (vooral) motoren. Hierop is meer gerichte handhaving nodig. 
Bijvoorbeeld met behulp van gecertificeerde akoestische  
flitspalen om deze vorm van overlast effectief te bestrijden. 

Verkeer en vervoer5

 

Wij vinden dat Zandvoort in elk 

seizoen met alle vervoerswijzen goed 

bereikbaar moet zijn. Goede bereik-

baarheid vormt de basis voor 

aangenaam wonen, werken  

en recreëren. Veilige wegen, wandel-

paden en fietspaden zijn belangrijk. 

Openbaar vervoer is onmisbaar.  

De mobiliteitsopgave houdt niet op 

bij de gemeentegrens en dus is  

wederzijds begrip, constructief overleg 

en samenwerking met de  

buurgemeenten en de provincie nodig. 

Bij nieuwbouwprojecten is het moto: 

‘Eerst bewegen, dan bouwen’. 

Bereikbaarheid



Verkeer en vervoer5.1

 

Zandvoort wil aantrekkelijk zijn 

en blijven voor inwoners, 

werknemers, dag- en verblijftoeristen. 

Daar zijn ruim voldoende en goede 

parkeerplaatsen voor nodig. 

Voor zowel auto’s, scooters als fietsen.

Het nieuwe parkeerbeleid 

moet inwoners voordeel geven.  

Zo niet dan gaan wij het beleid 

met inbreng van inwoners en 

ondernemers, aanpassen. 

Zo nodig gebeurt dat nog 

vóór 1 juli 2022,

de datum waarop het nieuwe 

parkeerbeleid ingaat.

Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Elk nieuw bouwproject in zijn eigen parkeerbehoefte voor-
ziet en niet ten koste gaat van de parkeermogelijkheden 

van huidige bewoners, ondernemers, dag- en verblijfstoeristen.

2Het nieuwe parkeerbeleid een half jaar na invoering (na 
het zomerseizoen), met inbreng van bewoners en onder-

nemers, wordt geëvalueerd. Er zo nodig vóór 1 juli 2022 nog 
aanpassingen worden doorgevoerd als blijkt dat ondernemers 
en/of bewoners van nieuwe beleid ernstige hinder zouden 
ondervinden.

3 Particuliere parkeerinitiatieven en de (financiële) rol van de 
gemeente Zandvoort daarin, worden onderwerp van debat 

in de gemeenteraad.

4 Met flexibele oplossingen zoals digitale verwijsborden  
er een ‘gemeente dekkend’ parkeerverwijssysteem wordt  

gerealiseerd. Ook particuliere openbare parkeerterreinen  
worden hierbij betrokken. 

5Het laadpalenbeleid tegen het licht wordt gehouden.  
Het (exclusief) gebruik van parkeerplaatsen met laadpalen 

voor elektrische voertuigen krijgt aandacht.  
Op grotere parkeerterreinen worden laadpalen voor rekening 
en risico van de leverancier geplaatst.

6Er meer fietsparkeerplekken komen en ter stimulering 
van het maximale gebruik en het belangrijk is dat er goede 

voorzieningen zijn om fietsen (overdekt) bij bus en/of trein te 
kunnen stallen.

7Er in het centrum en bij het strand voldoende goede en 
veilige plekken komen voor het parkeren van (elektrische) 

fietsen, brommers en scooters.

Parkeren



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort wordt  
gewaarborgd. 

2De ambtelijke fusie in beginsel wordt voortgezet maar  
dat voor beleidsvelden die te veel met Haarlem verschillen, 

bijvoorbeeld toerisme & economie en de directe dienst- 
verlening aan de burger, Zandvoort weer zelfstandig de ambte-
lijke dienstverlening verzorgt. 

3 Aan derden opgedragen werk (Spaarneland, Omgevings-
dienst IJmond, SRO), direct door Zandvoort wordt  

aangestuurd. Omdat het meerwaarde heeft dat wij derden als 
opdrachtgever dan weer direct kunnen aanspreken op de  
kwaliteit van het door hen in onze opdracht geleverde werk. 

Ambtelijke fusie

De gemeente Zandvoort / Bentveld 

is een zelfstandige gemeente 

en wil dat blijven. Voortzetting van  

de huidige ambtelijke fusie met 

Haarlem mag geen doel op zich zijn. 

Als directe aansturing vanuit Zand-

voort aantoonbaar meerwaarde 

heeft, zal op die beleidsterreinen een 

ontvlechting moeten plaatsvinden. 

Op verschillende terreinen werkt de 

gemeente bestuurlijk samen  

met diverse andere gemeenten en 

overheden omdat (brede) regionale  

samenwerking een voorwaarde is 

voor een optimale dienstverlening 

aan inwoners en omdat het zowel de 

bestuurskracht als het voortbestaan 

van Zandvoort als zelfstandige  

gemeente bevordert. 

6



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De dienstverlening vanuit het huidig gemeentehuis blijft 
bestaan maar wordt aangevuld met diensten op locatie  

(aan huis of bedrijf).

2De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) haar dienstverlening 
spoedig sterk verbetert op de taken Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving. Dit, vanwege het hoge aantal van 
rechtswege, wegens overschrijding van wettelijke termijnen, 
verleende vergunningen en de vele klachten van inwoners  
en ondernemers. 

3Dienstverlening aan inwoners en ondernemers beter wordt 
afgestemd op lokale wensen, behoeftes en omstandigheden.

Ambtelijke fusie

De gemeente Zandvoort 

voert haar taken effectief 

en efficiënt uit: 

de dienstverlening aan de inwoner 

gaat met de tijd mee 

met een 24-uurs digitaal loket. 

Natuurlijk blijft er ook een lokale 

servicebalie open. 

Iedereen die aan de gemeente 

een vraag stelt krijgt tijdig 

een duidelijk en begrijpelijk 

antwoord.

6.1
Dienstverlening



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Dat we actief  ‘grip op regionale samenwerking’, houden 
zodat de gemeenteraad ook regionaal haar sturende en 

controlerende taak goed kan blijven uitvoeren. 

2We de samenwerking binnen de Metropool Regio Amster-
dam (MRA) met een positieve maar kritische instelling  

volgen en er op toezien dat onze belangen goed behartigd 
worden.  

3Met externe opdrachtnemers heldere, SMART, afspraken 
worden gemaakt waarop goed kan worden gestuurd en 

getoetst. 

Regionale samenwerking

Op veel terreinen is 

regionale samenwerking belangrijk 

om strategische en praktische 

doelen te realiseren. 

Bestaande vormen van 

samenwerkingen willen wij 

continueren maar dat ontslaat ons 

niet van de plicht om 

kritisch te blijven kijken naar 

de gezamenlijk uitgevoerde taken. 

Kwaliteit, efficiëntie en kosten-

bewaking moeten voorop staan. 
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Algemene uitgangspunten zijn:
–  Structurele uitgaven worden gedekt door 
 structurele inkomsten; 
–  Er blijft sprake van een sluitende meerjarenbegroting;
–  Het weerstandsvermogen ligt tussen de 
 1.4 en 2.0 miljoen euro;
–  De begroting is volledig en realistisch 
 met zo weinig mogelijk niet ingevulde (PM-)posten;
–  Gemeentelijke diensten zijn kostendekkend; 
–  Er worden geen lasten doorgeschoven naar de toekomst; 
–  We werken met meerjaren beheerplannen;

Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente werkt met een sluitende meerjarenbegroting 
en een risicoparagraaf voor de langere termijn zodat de 

algemene reserve op het juiste niveau blijft. 

2De gemeente, rekening houdend met een redelijke  
overgangstermijn, de subsidieverordening harmoniseert en 

in overleg met betrokken partijen de te leveren tegenprestatie 
SMART formuleert. 

3 Het niveau van de toeristenbelasting marktconform is en 
de jaarlijkse inflatiecorrectie plus 1% volgt. Dat de belas-

tingdruk als gevolg van harmonisatie niet onevenredig stijgt.

4 De gemeente een vermakelijkhedenretributie invoert als 
een organisatorr tegen betaling en bedrijfsmatig amuse-

ment of vermaak aanbiedt waarvoor de gemeente diensten of 
voorzieningen levert (afzetten van wegen, inzetten van boa’s en 
verkeersregelaars, schoonmaken en dergelijke). 

5De gemeente realistische grondexploitaties opstelt en de 
gemeenteraad hierover op een maximaal transparante  

wijze informeert. De gemeente belast grondexploitaties alleen 
met ontwikkelkosten voor het betreffende project.

6Voor de herontwikkeling van de Entree en het Badhuisplein 
historisch gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk worden 

afgeboekt. Dit om te voorkomen dat er om uit de kosten te 
komen zoveel bouwvolume moet worden gerealiseerd dat 
belanghebbenden daarvan onevenredig nadeel ondervinden met 
alle planschadeclaims en juridische procedures van dien.

Financiën 

Zorgvuldig omgaan met het  

(belasting-)geld dat de gemeente  

ter beschikking staat om haar taken 

en ambities uit te kunnen voeren. 

Daarom moet de gemeente 

zorgen voor een solide financiële 

huishouding, met als doel dat de  

lasten voor inwoners en ondernemers 

zo laag mogelijk blijven. 

Als de gemeente structureel dalende 

inkomsten heeft ofwel 

onverwacht hoge uitgaven moet doen, 

heeft dat consequenties voor 

de begroting: ten eerste bezuinigen, 

ten tweede door 

kostendekkende tarieven, en 

pas in laatste instantie 

(als het echt niet anders kan) 

door belastingverhoging. 

8
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Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente lokale ondernemers ondersteuning biedt  
zoals met een goed functionerend en meer zichtbaar  

ondernemersloket. 

2De gemeente de banden met de directie van het circuit 
versterkt ter ondersteuning van een verdere ontwikkeling 

van het circuitgebied met minder gebruik van het asfalt. 

3 De gemeente het “Innovatiefonds” voor ondernemers  
blijft faciliteren maar alleen als onafhankelijk draagvlak- 

onderzoek bevestigt dat vrijwel alle ondernemers hieraan 
bijdragen. We stellen heldere toetsingskaders en respecteren 
bestaande subsidieafspraken.

4 Gemeentelijk inkoopbeleid zich richt op het versterken van 
de lokale economie. Met inachtneming van bestaande  

wet- en regelgeving maken we zoveel mogelijk gebruik van 
lokale leveranciers voor het leveren van producten, diensten en 
het realiseren van werken. 

5Er in samenspraak met ondernemers een breed toegepast 
‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ wordt ingevoerd.

6Gezien het essentiële belang van toerisme voor onze 
economie en werkgelegenheid zet de gemeente actief in op 

meer jaarrond-recreatie. Samen met omliggende gemeenten en 
de provincie werken we aan verbetering van onze bereikbaar-
heid met alle vervoerswijzen. Samen met ondernemers verster-
ken we ons toeristisch product.

7                                                                                                              De marketing voor Zandvoort, nu verzorgd door ‘Zand-
voort Marketing’, en de marketinguitingen worden geëva-

lueerd. Alle publicitaire en promotionele activiteiten voor onze 
producten en diensten worden gebruikt om onze herkenbaar-
heid en aantrekkingskracht te vergroten. 

8Wordt onderzocht op welke wijze wij het succes van de 
Formule 1 in Zandvoort voor zowel de gemeente, onder-

nemers als belanghebbenden optimaal kunnen verzilveren. 

Economie

In Zandvoort is het goed 

ondernemen, prettig winkelen 

en aangenaam toeven. 

De gemeente ondersteunt 

initiatieven om de kernwinkel- 

gebieden, uitgaansgebieden en het 

strand aantrekkelijk te houden. 

Het bedrijfsleven krijgt de ruimte, 

de overheid denkt mee. 

Onnodige regelgeving wordt  

geschrapt. Speerpunten voor de 

werkgelegenheid zijn toerisme, 

dienstverlening, zorg, en innovatie. 

Wij ondersteunen 

de Economische Agenda.
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Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Het bestuur en de ambtelijke organisatie op een laagdrem-
pelige wijze verbinding zoekt met burgers, ondernemers, 

belanghebbenden en de raad. 

2Wethouders op dezelfde manier beschikbaar zijn voor de 
coalitie als voor de oppositie.

3 Bestuurders (raad en college van B en W) het vertrouwen 
van burgers, ondernemers en belanghebbenden in de  

politiek krijgen of weer terugwinnen.

4Concept) collegebesluiten en stukken ter controle  
op uitvoering en op besteding binnen beschikbaar gesteld  

budget, tijdig beschikbaar zijn voor de gemeenteraad.

5 Raadsstukken heel specifiek zijn afgestemd op de taken  
van raadsleden; het stellen van kaders, het maken van  

keuzes, het controleren van het college en op de beperkte tijd  
die raadsleden aan het raadswerk kunnen besteden.

Bestuur en ondersteuning

Bestuurders zijn krachtig en 

besluitvaardig. Het college van 

burgemeester en wethouders bestaat 

uit vakkundige mensen met kennis  

en betrokkenheid bij de  

gemeente en de gemeenschap.  

Er is geen afscherming van  

‘eigen portefeuilles’ en er wordt  

collegiaal en integraal samengewerkt.

We betrekken inwoners en 

ondernemers actief 

bij de totstandkoming van beleid. 

Goede voorstellen worden 

serieus genomen. 

10
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Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1De gemeente initiatieven van inwoners en ondernemers 
stimuleert en faciliteert en investeert in goede (ook  

on-line) contacten.

2 Initiatieven van inwoners en ondernemers ‘warm’ worden 
ontvangen en goed worden begeleid door de ambtelijke 

organisatie. We benutten de kennis en expertise van onze 
inwoners. 

3 Bij het begin van het participatieproces de kaders duidelijk 
zijn: wat kan wel en wat niet. Met heldere afspraken over 

rollen en verantwoordelijkheden (meedenken of meebeslissen) 
en verwachtingen worden gericht op haalbare resultaten.

Bestuur en ondersteuning

Bij transparant bestuur hoort goede 

communicatie in begrijpelijke taal.  

We behouden de mogelijkheid  

van niet-digitale communicatie voor 

inwoners zonder internet of 

die liever persoonlijk contact hebben.

Goede voorstellen van inwoners, 

ondernemers en verenigingen worden 

door het gemeentebestuur omarmd. 

Inwoners krijgen voorafgaand aan 

besluitvorming een grotere rol.  

Bijvoorbeeld bij het verduidelijken van 

problematiek en het aandragen van 

ideeën en / of oplossingen

10.1
Participatie en communictie



Daarom vinden wij belangrijk dat: 

1Iedereen in Zandvoort veilig kan recreëren op strand en 
dorp en veilig over straat kan. Ook ‘s avonds en ‘s nachts. 

Waar nodig wordt extra aandacht wordt besteed aan verlich-
ting en/of het plaatsen van (mobiele) beveiligingscamera’s. 

2De gemeente samen met maatschappelijke partners  
werkt aan een oplossing voor overlast veroorzakende 

hangjongeren.  

3 Er bij drukke stranddagen een coördinerend team van 
agenten en/of Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) 

wordt geformeerd dat tevens meld- en aanspreekpunt is  
voor strandpachters. 

4 BOA’s meer zichtbaar zijn en naast hun rol van handhaver 
ook een rol als gastheer en serviceverlener op zich nemen. 

Gestreefd wordt naar een variabele personele inzet tijdens de 
drukke en de rustigere seizoenen. 

5Verenigingen, horeca, evenementorganisaties en strand- 
pachters worden gewezen op hun verantwoordelijkheid 

om voor iedereen een veilige sfeer te scheppen. 

6De gemeente zorgt voor meer ‘veiligheid achter de voor-
deur’ en op een heldere en toegankelijke manier voorziet 

in meldingsmogelijkheden, informatie beschikbaar stelt en 
samenwerkt met de woningcorporatie. 
  

Bestuur en ondersteuning

Iedereen moet zich veilig kunnen 

voelen in zijn / haar omgeving. 

Natuurlijk heeft iedereen een 

eigen verantwoordelijkheid om waar 

mogelijk voorzorgsmaatregelen  

te treffen. Van de overheid  

mag worden verwacht dat zij  

de veiligheid van haar burgers en 

bedrijven borgt. Zandvoort voert  

samen met de politie een preventief 

en proactief handhavingsbeleid.  

Dit betreft onder andere  

het tegengaan van inbraken,  

vandalisme en hufterig gedrag.  

Zowel op het strand, op straat  

als in het verkeer en betrekt hierbij  

inwoners en  ondernemers  

(strandpachters). 

10.2
Veiligheid






