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Zandvoort Werelddorp 

Beste inwoner van Zandvoort of Bentveld, 

Jij weet als geen ander dat wij in een geweldig dorp wonen. 

Zandvoort is het dorp van de Formule 1 met wereldwijde exposure en een professionele organisatie, maar 

ook het dorp van een door vrijwilligers georganiseerde ijsbaan. 

Het dorp waar we ons willen inzetten voor een grootschalige ontwikkeling rond de boulevard en het circuit, 

maar waar we de oorspronkelijkheid en rust van Bentveld willen behouden. 

Het dorp waar we alle mensen die zich inzetten voor de verbetering van Zandvoort koesteren: van 

ondernemers tot leraren en van politieagenten tot vrijwilligers. 

Het dorp waar we elk jaar miljoenen toeristen ontvangen, maar dat tegelijkertijd de geborgenheid van een 

kleine gemeente kent. 

Dit maakt ons werelddorp. Zandvoort is volop in ontwikkeling: de renovatie van de boulevard, de 

verschillende nieuwbouwprojecten en de versterking van de infrastructuur. Deze kansen wil ik verzilveren. 

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen turbulente raadsperiode getekend. Nu de 

steunmaatregelen ophouden, is het belangrijk om alert te blijven op de doorontwikkeling van ons dorp. Ik 

ben er van overtuigd dat een goede samenwerking de basis vormt om Zandvoort verder te brengen. 

Verantwoordelijk en stabiel bestuur waarbij de samenwerking voorop staat, is hetgeen Zandvoort verlangt. 

Dit betekent dat ik wil werken vanuit liberale kernwaarden en niet vanuit in beton gegoten standpunten. 

Wij gaan daarom de samenwerking aan met een uitgestrekte hand. 

Ik ben als lijsttrekker fris van start gegaan en heb een team gevormd met één gemeenschappelijk doel: 

samen Zandvoort steeds een beetje mooier maken. Samenwerking leidt tot successen. Niet alleen binnen 

ons eigen team, maar ook zeker daarbuiten. Ik geloof namelijk dat alle Zandvoortse politici zich met de 

beste bedoelingen inzetten voor ons dorp. Deze instelling en elke stap die we samen zetten, maken van 

Zandvoort een werelddorp!  

Jij mag op woensdag 16 maart 2022 bepalen wie jouw stem mag laten horen in de gemeenteraad. Dit 

verkiezingsprogramma beschrijft hoe we Zandvoort met elkaar in de toekomst vorm willen geven.  

De VVD Zandvoort-Bentveld heeft het verkiezingsprogramma opgesteld met ideeën van inwoners en leden. 

Wij horen namelijk graag jouw ideeën. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of heb je iets 

te vragen, dan kun je via sociale media contact met mij opnemen of een e-mail sturen naar 

info@zandvoort.vvd.nl 

Samen maken we van Zandvoort een werelddorp! 

 

 
Sven Drommel, 

Lijsttrekker VVD Zandvoort - Bentveld 

mailto:info@zandvoort.vvd.nl
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I. Een dorp waar het fijn wonen is 
 

1.1 Meer en betaalbare woningen voor Zandvoort 
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk 

dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder 

moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. De realiteit is helaas anders. Op dit 

moment is de woningnood in Zandvoort hoog en rijzen de prijzen de pan uit. Daarom willen 

we dat er in de komende jaren nog 650 nieuwe huizen worden bijgebouwd zodat iedereen in 

ons dorp kan blijven wonen.  

 

• Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen is onze 

prioriteit. Het bouwtempo moet omhoog. Daarom zetten we vaart achter de projecten zoals 

Curiedex, de Duinwachter, Entree Zandvoort en Badhuisplein.  

 

• We willen dat er voor Zandvoortse jongeren ook een plek is in Zandvoort. Daarom willen we 

onderzoeken hoe een groter deel van de sociale huurwoningen kan worden toegewezen aan onze 

jongeren. Dit geldt ook voor jongeren die bijvoorbeeld tijdelijk voor hun studie buiten Zandvoort 

hebben gewoond. 

 

• We creëren doorstroming door te bouwen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner 

willen wonen, kunnen verhuizen en eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. We zijn 

voorstander van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. 

 

• We gaan aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals flexwoningen en 

kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde 

omgeving bij hun kinderen blijven wonen. 

 

• We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en 

horeca. Zo zorgen we voor een prettig en leefbaar dorp. Ook spannen we ons in om speculatie 

tegen te gaan. 

 

• We zien kansen voor appartementen (woningbouw) en een hotel bij de herontwikkeling van 

Camping de Duinrand. 

 

• Indien de herontwikkeling van Nieuw Unicum aan de orde is, stellen we een modern compact 

zorgcentrum voor gecombineerd met woningbouw en benodigde faciliteiten. 

 

• De huidige harde bouwnorm van de gemeente zorgt ervoor dat nieuwbouwprojecten moeilijker 

van de grond komen. Daarnaast worden er door de bouwnorm minder woningen voor starters 

gebouwd. We zijn daarom geen voorstander van een strenge norm. We willen juist meer 

betaalbare koopwoningen bouwen. 

 

• We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om 

hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en 

actueel beschikbaar. We omarmen de vrijheid en ruimte die de nieuwe omgevingswet ons biedt 

en schaffen de traditionele welstandscommissie af.  
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• Gesubsidieerde (sociale) huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De 

gemeente spreekt Pré wonen aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. 

Wanneer er in Zandvoort personeelstekorten bij vitale beroepen zoals agenten en zorgpersoneel 

zijn, geven we hen voorrang (onder voorwaarden) bij de toewijzing van een betaalbare 

huurwoning. 

 

• Mede dankzij de VVD is de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen afgeschaft. Dit 

willen we ook verwerken in de prestatieafspraken met Pré wonen. 

 

• Strenge handhaving is nodig om te voorkomen dat woningen illegaal worden onttrokken uit de 

woningmarkt. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. 
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1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden 
Zandvoort is omringd door de duinen, het strand en de zee. We wonen allemaal graag in 

een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met 

elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook aan het 

schoonhouden van de eigen tuin, balkon en stoep. De gemeente stimuleert dat de wijk en 

buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing lager. 

 

• Het Zandvoortse groen behouden we en breiden we uit. We willen het gemeentelijk groen en het 

aantal bomen uitbreiden. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger is. 

 

• We zijn voor het behoud van het eigen groene karakter van Bentveld. Denk hierbij aan de groene 

‘trottoirs’’ en het feit dat de Duinrooslaan en de Zuidlaan niet zijn verbonden voor doorgaand 

verkeer. 

 

• Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. We stimuleren 

daarom buurtinitiatieven om de wijk te vergroenen en op te knappen, zoals we dat ook hebben 

gedaan met de kruidentuin in Bentveld, of door bewoners een boom te laten adopteren. 

 

• We vinden het onderhoud van ons groen belangrijk: voor het behoud ervan maar ook om 

wandelpaden en stoepen begaanbaar te houden. Denk hierbij aan het begaanbaar houden van 

wandelpaden zoals achter de Lorentzstraat. 

 

• Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. 

Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een balans 

tussen wonen, ondernemen en recreatie. 

 

• Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk 

hergebruik en recycling. We blijven ons systeem van afvalinzameling monitoren om een balans te 

houden tussen kosten en circulariteit. Om overlast van meeuwen te beperken zijn we voorstander 

van ondergrondse afvalcontainers. 

 

• Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moeten beter 

worden aangepakt en vernielingen sneller hersteld. De kosten hiervan worden indien mogelijk 

verhaald op de veroorzaker. 

 

• We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 

gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing 

moet niet hoger zijn dan nodig. 

 

• De gemeente neemt maatregelen om wateroverlast te verminderen en neemt maatregelen om de 

gevolgen van hitte en droogte op te vangen. We werken hierbij samen met Hoogheemraadschap 

Rijnland. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met 

bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van 

het hergebruik van water. 

 

• Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 

afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen 

van regenwaterafvoer stimuleren we. 
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1.3 Waar we de badplaats bereikbaar houden 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar ons werk, op bezoek bij vrienden 

en familie of wandelen een rondje in de buurt of over de boulevard. Hoe we ons ook 

verplaatsen: het is fijn om vlot en veilig van A naar B te komen. Het is prettig wanneer de 

doorstroming goed is en je niet ergens in de file staat om Zandvoort uit te komen. En het is 

bovenal belangrijk dat de verkeersituatie veilig is. Of je nu loopt, fietst of aan het rijden bent.  

 

• Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Tijdens de spits staan de Zandvoorters 

vast in Haarlem en Bloemendaal. De doorstroming via de Zeeweg en de Zandvoortselaan 

verbeteren we samen met de regio. En voorkomen we onnodige irritatie door file en uitstoot van 

CO2, stikstof en fijnstof. 

 

• Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in. Vooral bij 

scholen en sportclubs is veiligheid belangrijk. Dat doen we in samenwerking met de politie, 

scholen, sportclubs, ouders en buurtbewoners. 

 

• In tijden van Corona hebben we veel thuisgewerkt. Het is waarschijnlijk dat veel Zandvoorts in de 

nabije toekomst enkele dagen per week vanuit huis werken. Daarom investeren we ook in de 

digitale snelweg: we zijn voor een goede digitale bereikbaarheid van Zandvoort met snel internet. 

 

• Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Geen strand is zo goed bereikbaar met de trein 

als het strand van Zandvoort. Als er veel bezoekers naar Zandvoort komen bij mooi weer of bij 

een evenement, zetten we meer treinen in. Wij stimuleren een proactieve samenwerking tussen de 

NS en Zandvoort.  

 

• Veel mensen komen graag op de fiets naar Zandvoort. Samen met de buurgemeentes investeren 

we in uitbreiding en verbetering van de fietsroutes van en naar Zandvoort. Ook willen we dat er 

meer stallingsruimte is bij het station en de boulevard, en zorgen we voor een goede oplossing 

voor fietsparkeren in het centrum. Ook voor het parkeren van scooters en motoren moet meer 

plek zijn. 

 

• Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus zijn goed toegankelijk. Stations en 

bushaltes worden aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen. 

 

• Gedeelde mobiliteit, zoals de groene deelscooters, is in opkomst. Deze ontwikkeling geven we de 

ruimte. Bij aanbestedingen houden we daarom altijd ruimte in de afspraken voor nieuwere, 

slimmere en goedkopere alternatieven. 

 

• Nieuw-Noord is een groeiende wijk in ontwikkeling. Door de toenemende drukte en knelpunten 

zoals de bocht op de Kostverlorenstraat, groeit de wens naar een alternatieve ontsluitingsweg. We 

willen daarom een onderzoek naar de effecten van een nieuwe verbindingsweg naar Nieuw-

Noord. 

 

• We zijn een voorstander van het aanleggen van een ‘echte’ ringweg om Haarlem. Een 

Kennemertunnel vergroot bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Zandvoort in de toekomst. Ook zijn 

we voorstander van een verbinding tussen Zeeweg en Randweg. 
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1.4 Waar we makkelijk en betaalbaar kunnen parkeren 
We willen makkelijk en betaalbaar onze auto’s parkeren. Makkelijk parkeren is niet alleen fijn 

voor onszelf, maar gastvrij voor ons bezoek. We willen daarom een duidelijk parkeersysteem 

voor heel Zandvoort waarbij ook gedacht is aan onze visite. De wensen van Zandvoorters zijn 

voor ons belangrijk bij het tot stand komen van het parkeerbeleid.  

 

• We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. We zien kansen om tijdens 

zomerse drukke dagen de beschikbare parkeercapaciteit rond het circuit te benutten. Zo zorgen 

we voor voldoende parkeerplaatsen voor onszelf en bezoekers van onze badplaats. 

 

• We zijn voor het vergroten en vergroenen van de parkeercapaciteit nabij de boulevard door de 

realisatie van een parkeergarage.  

 

• In Zandvoort wordt een nieuw parkeerbeleid ingevoerd. We vinden het belangrijk dat het beleid 

continu gemonitord wordt en past bij de parkeerbehoefte van onze inwoners. Voor drukke wijken 

nabij de boulevard of rond het station of rustige wijken zoals Bentveld is maatwerk vereist. Ook is 

niet in elke buurt betaald parkeren wenselijk. 

 

• We vinden het belangrijk dat iedereen dicht bij huis kan parkeren. Onze visite moet ook altijd 

welkom zijn. We zetten ook in op maatwerk, digitale middelen en meerdere blauwe zones.  

 

• De afgelopen jaren zijn in Zandvoort veel parkeerplaatsen verdwenen. We willen daarom het 

aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk behouden. Indien het mogelijk en wenselijk is, breiden we 

het aantal parkeerplaatsen uit. Door een straat anders in te richten kan mogelijk eenvoudig extra 

parkeerruimte gecreëerd worden. 

 

• Het bezitten van een auto is vaak een noodzaak en geen luxe. Een auto is vaak nodig om op werk 

te komen of mantelzorg te verlenen. We vinden het daarom onacceptabel als parkeerkosten 

afgewend worden op een specifieke groep. 

 

• We streven ernaar om bij nieuwbouw parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. We realiseren 

deze parkeerplaatsen bij voorkeur ondergronds. Op locaties met een grote parkeerbehoefte 

grijpen we de kans aan om zelfs extra ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren.  
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1.5 Vol slimme en duurzame oplossingen 
Zandvoort gaat verduurzamen. Dit vraagt om verstandige keuzes. We willen dat 

verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Daarom pakken we 

dit aan met bewezen technieken en niet met risicovolle experimenten. Het draagvlak onder 

Zandvoorters is erg belangrijk en verrommeling van het landschap willen we voorkomen. 

Duurzaamheid biedt ook kansen voor economische groei en een fijn en leefbaar dorp. Door 

dit op een slimme manier aan te pakken, blijft Zandvoort prettig om te wonen en vergroten 

we het comfort van onze huizen  

 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed 

door bijvoorbeeld zonnepanelen op locaties te plaatsen zoals de Remise in Noord. De gemeente 

werkt hierbij samen met energiecoöperaties en bewoners. Op deze manier profiteren de inwoners. 

 

• We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen, door 

procedures simpeler te maken. We zorgen ook voor voldoende laadmogelijkheden voor onze 

toeristische bezoeker en zorgen voor laadpalen op Parkeerterrein De Zuid. Zo stimuleren we 

duurzame energie. 

 

• Het verduurzamen van onze woningen vereist grote ingrepen. We nemen daarom geen 

overhaaste beslissingen. Onze huizen goed isoleren zorgt voor een lagere energievraag en geeft 

ons nog de mogelijkheid om te kiezen voor de meest geschikte toekomstige energiebron. 

 

• De energietransitie vraagt veel van ons energienet. De gemeente houdt daarom rekening met de 

beschikbare capaciteit van ons elektriciteitsnet. Door de beschikbare capaciteit slim te benutten, 

voorkomen we onnodige investeringen aan het elektriciteitsnet. 

 

• Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat 

inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Bewoners mogen hierbij niet gedwongen 

worden of voor een voldongen feit gesteld worden. Het gasnetwerk behouden we voor de 

toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.  

 

• We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met 

bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten moeten 

beheersbaar blijven. 

 

• Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Zandvoort in 2050. Door energie te 

besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we 

milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. 

 

• Verduurzaming biedt ook kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. We 

ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven van onze ondernemers.  

  



 

Verkiezingsprogramma VVD Zandvoort - Bentveld | Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 10 

II. Een bloeiende lokale economie 
 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 
Toerisme en recreatie zijn de banenmotoren van Zandvoort. Onze ondernemers zorgen 

ervoor dat Zandvoort aantrekkelijk is voor Zandvoorters en toeristen. Als het goed gaat met 

de lokale ondernemers, dan gaat het goed met Zandvoort. Zandvoort als aantrekkelijke 

toeristische bestemming heeft onze topprioriteit. De coronacrisis heeft onze Zandvoortse 

ondernemers hard geraakt. Zij hebben een zware tijd achter de rug. Hoewel het einde van de 

coronacrisis in zicht is, moeten we juist nu de lokale economie blijven stimuleren. Daarom 

willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo zorgen we ervoor dat 

Zandvoort een bloeiende badplaats blijft.  

 

• We steunen creatieve initiatieven van ondernemers, geven ondernemers de ruimte en zorgen voor 

minder regels. We zien liever een experiment met duidelijke afspraken, dan een 

haalbaarheidsonderzoek om een vernieuwend idee in de praktijk te testen. 

 

• De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 

mogelijkheden van de wet- en regelgeving. 

 

• Niemand houdt van veel regels. Het is goed om regelmatig de bestaande regels tegen het licht te 

houden. Overbodige en niet handhaafbare regels schrappen we. We geven ondernemers en 

Zandvoorters meer ruimte en verantwoordelijkheid. 

 

• We spannen ons in voor een vijfsterren hotel en een zorghotel in Zandvoort om het aanbod in 

overnachtingen te verbreden.  

 

• Continuïteit is voor lokale ondernemers het belangrijkste. We willen onzekerheden van het 

ondernemen verminderen door de geldigheidsduur van vergunningen indien mogelijk te 

verlengen.  

 

• We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, 

vergunningen en schuldhulpverlening. Daarnaast is er sprake van een uitnodigend 

evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht 

kunt als er iets misgaat. 

 

• Ondernemers krijgen van de gemeente het liefst maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale 

lasten staan vermeld. 

 

• We zetten ons in voor een sterke samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Daarbij willen 

we het innovatiefonds omvormen naar Ondernemersfonds. 
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2.2 Waar we genieten van zon, zee, strand en duin 
Of we nu genieten van de zomerse zon of even uitwaaien tijdens de koudere maanden: het 

kan allemaal op ons strand. Het strand en de duinen zijn een belangrijke plek voor onze 

ontspanning. Daarnaast maken de duinen en het strand Zandvoort ook aantrekkelijk voor 

onze gasten en maakt daarom onderdeel uit van de economische motor van Zandvoort. Het 

is daarom in het belang van iedereen dat we het strand en de duinen koesteren.  

 

• De jaarrond-paviljoens zijn een verrijking voor het strand. We zijn daarom voor het behoud van de 

jaarrond-paviljoens. We zetten ons ook in voor een jaarrond-watersportcentrum. 

 

• Een schoon strand is een aantrekkelijk strand. We vinden het belangrijk dat het strand het 

keurmerk de ‘Blauwe vlag’ behoudt. Samen met strandtenten en supermarkten willen we 

afspraken maken om het strand schoon te houden. 

 

• We zijn voor het behoud van het huidige karakter van ons strand met strandpaviljoens die een 

breed publiek aanspreken. We ondersteunen nieuwe ontwikkelingen die goed samengaan met 

het huidige karakter. 

 

• De vrijwilligers van de reddingsbrigade zijn er voor de veiligheid van onze gasten en van onszelf. 

We vinden dat de vrijwilligers van het strand onze steun verdienen. 

 

• Een veilig strand is heel belangrijk. Veel gemotoriseerd verkeer op het strand past hier niet bij. De 

gemeente gaat hier nadrukkelijker op handhaven en het aantal verkeersbewegingen 

terugdringen. Bijvoorbeeld door het aantal vergunningen kritisch te bekijken. 

 

• De wens van het hoogheemraadschap om de strandpaviljoens naar voren te plaatsen, is voor ons 

onlosmakelijk verbonden met het verbreden van het strand. Zo behoudt het strand niet alleen 

haar toeristische en economische waarde, maar wordt ook de veiligheid geborgd.  

 

• We benutten kansen met ondernemers om het strand aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 

We gaan in gesprek over initiatieven om het strand aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld een 

boardwalk of plankier. 

 

• We zetten ons in voor een goede en informatieve toegang van de Amsterdamse 

waterleidingduinen bij Parkeerterrein De Zuid. 

 

 

2.3 Waar de badplaats bruist en bezoekers van buiten aantrekt 
We vinden het belangrijk dat Zandvoort ook in de winter aantrekkelijk is om te bezoeken. De 

ondernemers op het strand en in het dorp werken elke dag hard om Zandvoort levendig en 

aantrekkelijk te houden. Zandvoort komt pas echt tot leven als het dorp bruist. Met een 

veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we ook dat 

Zandvoort aantrekkelijker wordt voor Zandvoorters. 

 

• De toeristenbelasting gebruiken we om de ‘lasten’ van toerisme te verminderen, de openbare 

ruimte van Zandvoort te verbeteren en voor de verbetering van de kwaliteit van recreatie en 

toerisme. 
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• We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en 

horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden tijdens het opzetten van het nieuwe 

omgevingsplan. Zo houden we het dorp prettig en leefbaar.  

 

• De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat 

horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en ook dat klanten de 

producten van winkeliers kunnen beleven.  

 

• We zien het circuitgebied als perfecte locatie om Zandvoort aantrekkelijker te maken. Daar is 

ruimte voor sport, recreatie, hoogwaardig verblijf en zakelijke evenementen.  

 

• We houden Zandvoort ook in de winter aantrekkelijk, door ook buiten het seizoen evenementen 

te stimuleren.  

 

• Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de 

gemeente dit stimuleert met de promotie van Zandvoort. Zandvoort is met de terugkeer van de 

F1 op de kaart gezet. Dit willen we vasthouden en uitbreiden in goede samenwerking met 

Zandvoort Marketing. 

 

• Het aantrekkelijker maken van de Haltestraat voor voetgangers in het hoogseizoen is een groot 

succes. We willen dit succes met ondernemers bekronen met een aantrekkelijke toegang waarmee 

we voetgangers uitnodigen. We zijn tevreden met het huidige tijdschema.  

 

 

2.4 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
Een samenleving zonder cultuur is geen samenleving. Zandvoort heeft een rijke cultuur: van 

het vroege vissersleven tot racen op het circuit. We vinden daarom dat kunst en cultuur een 

plek verdienen in onze badplaats. Kunst en cultuur zien we ook als een kans om de openbare 

ruimte aantrekkelijker te maken. Daarom beschermen en stimuleren we de Zandvoortse 

cultuur. 

 

• Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen zowel 

cultuurhistorische evenementen zoals de Zandvoortse Sinterklaasintocht als nieuwere 

evenementen zoals de Pride at the Beach. Daarnaast zetten we ons in voor een nieuw cultureel 

evenement of festival, zoals bijvoorbeeld een groot kunstfestival.  

 

• Het cultureel erfgoed van Zandvoort mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. 

Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. We zetten kunst in om de 

openbare ruimte te verfraaien.  

 

• Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle 

inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor 

een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. 

 

• We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken 

we zoveel mogelijk inwoners. We verwachten van culturele instellingen dat ze verantwoording 

afleggen over hoe zij ons geld besteden. We zijn daarnaast voorstander van kunst in de openbare 

ruimte.   
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2.5 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 
We willen dat zoveel mogelijk Zandvoorters aan de slag gaan. Werk is van groot belang voor 

de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. De gemeente 

probeert veel te doen om armoede te verhelpen, maar doet te weinig om mensen te helpen 

met een baan. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 

zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 

 

• We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons 

daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. We 

begeleiden onze inwoners naar beschut werk en leerplekken als de stap naar regulier werk nog te 

groot is. 

 

• Wie naar vermogen bijdraagt, kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is 

al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat 

mensen blijven meedoen in de samenleving. 

 

• Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook mensen die hun 

baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te kunnen. 

 

• Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op 

vooruit gaat. Lokale regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe 

armoedevallen. 

 

• Wie moedwillig minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je 

bijstand ontvangt maar niet solliciteert of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering.  

 

• Wederkerigheid leidt tot gelijkwaardigheid en een stijgend gevoel van eigenwaarde. 

Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tijdelijke tegenprestatie 

ook werken aan inburgering en integratie. Praktijkprojecten die hieraan bijdragen, worden 

gesteund. 

 

• De gemeente stimuleert niet alleen inwoners om mee te doen in de samenleving, maar faciliteert 

en stimuleert ook de werkgevers om de toegang naar deze nieuwe bron van werknemers te 

vergemakkelijken. De krapte op de arbeidsmarkt kost immers de ondernemers omzet en 

imagoschade. Samen staan we sterk. 

 

• Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen met een 

schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Het is 

belangrijk dat mensen de vrijheid voelen en de gêne overwinnen om bij problemen snel aan de 

bel te trekken. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp 

aan. 
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2.6 Waar iedereen meedoet en integreert 
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen 

verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht 

anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor 

gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van 

nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze 

samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en 

waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. 

 

• We sluiten niemand uit. Er zijn ook in Zandvoort heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 

hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die 

ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

 

• De Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven is cruciaal voor het vinden van een baan. We 

zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid 

tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. 

Wanneer iemand bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering. 

 

• Jonge kinderen van ouders die inburgeren stimuleren we om naar een peuterspeelzaal te gaan. 

Dit helpt de socialisatie en taalontwikkeling bij alle kinderen. We betrekken ouders bij 

taalonderwijs voor jonge kinderen. Het is hierbij belangrijk dat deze kinderen naar alle 

basisscholen in Zandvoort kunnen gaan. 

 

• Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen zoals zelfbeschikking, de 

gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, antisemitisme en de vrijheid van 

godsdienst.  

 

• Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 

ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang.  

 

• We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies 

verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld gericht op 

het behoud van de eigen cultuur, of ze ondermijnen democratische waarden. 
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III. Waardevol samenleven 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle 

zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt 

georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je 

eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten 

voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen 

gemakkelijk boodschappen kan doen.  

 

• We vinden het geweldig dat veel Zandvoorters met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol. De gemeente staat mantelzorgers bij. Welzijnsorganisaties 

onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.  

 

• Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, 

buurthuizen en het sociale wijkteam spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor 

basisondersteuning in het dagelijks leven. 

 

• Eenzaamheid is een groeiend probleem in alle leeftijdsgroepen. De gemeente stimuleert 

maatschappelijke, innovatieve ideeën om eenzaamheid tegen te gaan. 

 

• Voor iedereen moet zorg betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven 

passend is. 

 

• Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom 

spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, 

vinden we dat er zo gauw mogelijk opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg is zo spoedig 

mogelijk geregeld. 

 

• We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun 

wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).  

 

• Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op 

weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en het 

sociale wijkteam. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning.   
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond laten opgroeien van hun kinderen. Wij helpen 

daarbij, door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier 

kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het 

beste. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk 

gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij huis 

mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op 

dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. 

Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. 

Wachtlijsten voor hulp moeten voorkomen worden. 

 

• Kinderen spelen graag buiten. We vinden het belangrijk dat er voldoende, goed onderhouden, 

speeltuinen, speelplekken en skateparken zijn. We houden hierbij rekening met afwisseling en 

verschillende leeftijdsgroepen. 

 

• Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke individuen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de 

ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. 

Als ouders en kinderen onverhoopt in de problemen komen, dan kunnen ze hulp zoeken bij de 

jeugdzorg. 

 

• Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen 

kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief.  

 

• Het voorkomen van hulp is erg belangrijk. We zetten daarom in op preventie. Problemen bij 

kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Het sociale wijkteam, 

huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. We gaan met hen in gesprek 

om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk is. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

samengewerkt met (keten)partners om kinderen en gezinnen te begeleiden naar zelfstandigheid.  

 

• Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers 

en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit 

de rest van hun leven als last meedragen.  

 

• We voorkomen wachtlijsten in de jeugdzorg. Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat 

mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten.  

 

• Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp 

effectief geboden kan worden. 

 

• De problemen van kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 

gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken, maar naar het 

gehele gezin, kunnen kinderen beter en effectiever geholpen worden. 

 

• Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen 

en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van onze jeugd en het 

bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen we veel problemen voorkomen. 

 

• Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar 

signalen zijn van kindermishandeling, moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze 

situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 
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3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis 

en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we 

kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 

Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een 

grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 

 

• Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de 

gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente 

ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in 

het onderwijs.  

 

• We vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen zwemmen en genieten van de zee, maar zich 

ook bewust zijn van de gevaren. Daarom stimuleren we zwemles op het strand voor de jeugd van 

Zandvoort in samenwerking met bijvoorbeeld de reddingsbrigade. 

 

• We zijn voorstander van het behoud van het Wim Gertenbach College en ondersteunen de 

ontwikkelingen van traditionele en vernieuwende onderwijsvormen. 

 

• We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De 

gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun kinderen 

bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud.  

 

• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijven. 

 

• School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak 

bij vroegtijdige signalering van radicalisering, pooierboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in 

als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.  

 

• School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij 

het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, 

sport, natuur en cultuur. Schoolpleinen, sportvelden en gebouwen kunnen voor verschillende 

doelgroepen worden gebruikt.  

 

• Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige 

toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss 

and ride parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.  

 

• We vergroenen de schoolpleinen en verduurzamen de schoolgebouwen. 

 

• Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het 

sportveld of online is. In ons dorp zetten we actief in op het geven van voorlichting en het maken 

van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’. 
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3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 
Sporten is ontzettend belangrijk en biedt een uitlaatklep. Sport verbindt, geeft 

zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor 

een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder 

wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. 

Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke 

instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. 

 

• We ondersteunen initiatieven zoals het mountainbike parcours in de duinen, het pumptrack of 

een nieuwe padel baan. 

 

• Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan 

het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

 

• We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. We zorgen dat 

Duintjesveld een echt sportpark wordt, met naast de golfbaan, sportvelden en sporthal een 

nieuwe overdekte tennishal. 

 

• Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een 

vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten 

bewegen, zorgen we voor toegankelijke wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden. 

 

• De zee hoort bij Zandvoort. We vinden het daarom belangrijk dat er voldoende ruimte is voor 

waterrecreatie zoals bijvoorbeeld zeilen, surfen, suppen, kite- en windsurfen. 

 

• We zetten in op de promotie van Zandvoort als ‘Beach for Sports’. Sportevenementen zijn hierbij 

een manier om Zandvoort op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. 

Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor 

elkaar te krijgen. 
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IV. Een veilig dorp 
 

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen 

vrijheid. Wij willen dat iedereen in Zandvoort veilig kan wonen, verblijven, werken en 

ondernemen. Dat het dorp niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt. Maar 

veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers 

zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken 

gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om 

herhaling te voorkomen. 

 

• Politie, brandweer, reddingsbrigade, KNRM en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De 

hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 

gemeente de diensten komen. 

 

• In ons dorp moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen 

LHBTIQ+’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk 

wordt gemaakt. 

 

• Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte 

te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in 

dat geval op afspraak langs komt. 

 

• In Zandvoort is geen ruimte voor ondermijning. De Gemeente zet hard in op het onderdrukken 

van ondermijnende activiteiten. De bevoegdheden van de burgemeester worden actief en 

effectief ingezet. 

 

• De gemeente zorgt voor goede afspraken, efficiënte samenwerking en heldere taakverdeling 

tussen de politie en handhaving. Het gebeurt nu te vaak dat geen van beide zich verantwoordelijk 

voelt, omdat er geen heldere afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling.  

 

• De politie en handhavers gebruiken hun bevoegdheden om op te treden bij bijvoorbeeld 

lachgasgebruik. Zo worden ongeregeldheden op het strand en de boulevard op tijd voorkomen. 

 

• Handhaving is zichtbaar in de wijken door middel van een ‘wijkboa’ en inloopmomenten. 

 

• De politie en boa’s zijn zichtbaar op straat en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van 

handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving verhalen we indien 

mogelijk op diegenen die het veroorzaken.  

 

• Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen 

voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert buurtpreventie. Inwoners, handhaving 

en wijkagenten werken daarbij samen.  

 

• Overlast is een grote ergernis. De politie en/of handhaving grijpt altijd in als mensen de regels 

overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en 

aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 

op onze steun en die van het lokaal gezag. 
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• We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal 

uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. 

Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit wel doen pakken we hard aan. 

 

• We zetten in op handhaving van overtredingen. We zorgen voor meer capaciteit op drukke 

(strand)dagen, bijvoorbeeld door de inzet van sus-teams.  

 

• Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Veilig Wonen en Veilig 

Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen 

beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie stimuleren het gebruik hiervan. 

 

 

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt 
Niemand wordt geboren als crimineel, maar vaak glijdt iemand af door tegenslagen, een 

slechte opvoeding, of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij 

de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen preventie en straffen. Iedereen 

kan een bijdrage leveren aan preventie waarbij de gemeente ondersteunt en zorg draagt 

voor veiligheid. 

 

• Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met 

scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in 

de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.  

 

• Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig 

gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze gebruik 

kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van 

onze inwoners en hulpdiensten in Zandvoort te vergroten. 

 

• Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en 

witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor 

het faciliteren van criminele activiteiten.  

 

• Door zichtbare wijkagenten en handhaving die surveilleren gaan we verloedering en overlast op 

straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en 

gecontroleerd. Daarbij zetten we in op de “patseraanpak’, waarbij jonge criminelen worden 

gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.  

 

• De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Zandvoort veiliger te maken. 

Wij willen dat hij deze blijft gebruiken. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren 

en cameratoezicht indien nodig. 

 

• Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of 

phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat 

inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime. 
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V. Een gemeente die klaar staat voor 

Zandvoorters 
 

5.1 Waar de onafhankelijkheid van Zandvoort wordt gewaarborgd 
Zandvoort heeft haar eigen kleur, unieke kenmerken en karakter. We willen daarom dat 

Zandvoort ook echt Zandvoort blijft. Zandvoorters weten namelijk het best wat Zandvoorters 

willen. Bestuurlijke onafhankelijkheid van Zandvoort is voor ons heel belangrijk. We werken 

alleen samen met andere partijen als dat een voordeel oplevert voor onze inwoners. 
 

• Zandvoort blijft bestuurlijk onafhankelijk.  

 

• Wij zijn voor samenwerking met onze buurgemeentes wanneer deze samenwerking goed is voor 

de Zandvoorters. Kwaliteit, service en efficiëntie vinden we daarom belangrijk. 

 

• De ambtelijke samenwerking met Haarlem moet voordelen opleveren voor Zandvoort. We zijn 

daarom voorstander om op basis van de evaluatie de samenwerking vorm te geven. Zandvoort 

kan haar positie versterken door op belangrijke hoofdthema’s, zoals wonen en toerisme, (meer) 

regie in eigen handen te nemen. Het nakomen van gemaakte afspraken is cruciaal om de 

bestuurlijke onafhankelijkheid van Zandvoort te borgen. We blijven hierbij alert op de kosten en 

kwaliteit.  

 

 

5.2 Waar het belang van de inwoners voorop staat 
De gemeente is er voor ons om problemen op te lossen. Het belang van de Zandvoorters 

moet bij de gemeente voorop staan. Eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en 

overzichtelijke regels maken het makkelijker voor inwoners en ondernemers. Daarnaast 

vinden we het belangrijk dat de gemeente ook echt luistert naar haar inwoners. De 

gemeente is er namelijk voor ons en niet andersom! 
 

• De balie van de gemeente is bereikbaar voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of 

rijbewijs. Ook buiten kantoortijden. Daarnaast start de gemeente met het digitaal aanvragen en 

thuisbezorgen van een paspoort. Tweemaal een bezoek brengen aan de centrale balie voor een 

paspoort is tijdrovend en niet meer van deze tijd.  

 

• We investeren daarnaast in verdere digitalisering. Verleende vergunningen zijn ook in te zien op 

onze website en we kijken naar de mogelijkheden van een gemeentelijke app om de 

dienstverlening verder te verbeteren. 

 

• We vinden het normaal dat de gemeente of Omgevingsdienst IJmond de telefoon op neemt en 

onze vragen beantwoordt. Terugbelverzoeken krijgen navolging en e-mails worden beantwoord.  

 

• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente stelt daarom informatie 

beschikbaar voor inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen 

over het lokaal bestuur, zoals onder andere de besteding van subsidies. Deze informatie is 

makkelijk te vinden op de website van de gemeente.  
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• Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. Daarnaast willen we dat 

inwoners zoveel mogelijk zaken vanuit huis kunnen regelen wanneer het hen uitkomt.  

 

• De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt samen met collega’s in de 

omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of 

woningbouw. 

 

• Openheid en transparantie van bestuur is van algemeen belang. Burgers hebben recht op 

informatie over het bestuurlijk handelen. Dat recht is wettelijk verankerd. Daarom zijn we uiterst 

terughoudend met het opleggen van geheimhouding op stukken. Wanneer informatie door 

burgers wordt gevraagd, moet deze informatie voortvarend ter beschikking worden gesteld.  

 

 

5.3 Waar geluisterd wordt naar de inwoners 
Zandvoort maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen 

om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het 

belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers 

aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk 

stadium betrokken. 
 

• Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de 

gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken 

we aan draagvlak en duidelijk beleid. 

 

• Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft 

meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo 

houden we balans bij het maken van keuzes. 

 

• Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven 

van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en 

denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.  

 

• We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals bijvoorbeeld 

wijkraden. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een 

goed plan hebben.   
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5.4 En waar we verstandig met ons geld omgaan 
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend 

door onze hardwerkende ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee 

om. De belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken 

en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk 

dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van 

belastinggeld. 

 

• Wonen is al duur genoeg. Wij zijn daarom tegen het verhogen van de netto woonlasten. 

 

• De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is 

het uitgangspunt. 

 

• De gemeente dekt structurele uitgaven met structurele inkomsten. Onze incidentele middelen 

(zoals de strategische investeringsagenda of het Duurzaamheidsfonds) zetten we zoveel mogelijk 

in om Zandvoort blijvend te verbeteren. 

 

• De gemeente geeft niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

 

• Zandvoort werkt nauw samen met het Rijk, de provincie Noord-Holland, regio Zuid-Kennemerland 

en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam om financiering van doelen en projecten 

goed te faciliteren. 

 

• De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn 

helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks op eenvoudige manier inzage waaraan 

geld is besteed en welk effect is bereikt. 
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Bijlage 1 - Liberale Beginselen 
 

Liberale Beginselen 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de 

gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn 

vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring. 

 

Vrijheid 

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, 

staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige 

discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke 

vrijheid. De vrijheid van de één mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we 

moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties. 

 

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, 

vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens 

zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor 

verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een 

onderdeel van menswaardigheid. 

 

Verdraagzaamheid 

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook 

anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet 

de overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. 

De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We 

moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde 

gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid 

van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. 

Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke 

vrijheid waarborgen voor iedereen 

 

Sociale rechtvaardigheid 

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke 

kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde 

mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. 

De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met 

de bouw van sociale wetgeving.  

 

Gelijkwaardigheid 

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen 

heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn 

ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of 

maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. 
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Programmacommissie VVD Zandvoort 
 

 

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op basis van de talloze ideeën die werden 

aangebracht tijdens de input sessies, de gesprekken met inwoners. Ook de fractieleden 

hebben elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we gebruik 

gemaakt van de informatie die ons gevraagd en ongevraagd werd toegezonden. 

 

We danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de totstandkoming 

van dit programma. 

 

Annemieke Lantman 

Cisca Nederlof 

Frank Goedhart 

Harry Lemmens 

Lars Carree 

Leo Smalt 

Ralph Weijers 

Sven Drommel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


