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Autoverkeer
Het sluiten van de Haltestraat voor auto’s is 
een corona maatregel. Zodra alle maatregelen 
zijn afgeschaft moet de gemeente in gesprek 
met de ondernemers over het sluiten van de 
Haltestraat in de toekomst. 

Er komen veel meer mensen wonen in Noord. 
Daarbij is er meer bedrijvigheid in Noord met 
meer vrachtauto’s en grote voertuigen. We 
moeten kijken naar veilige verkeersoplossingen 
voor dit vele verkeer van en naar Zandvoort. 

De Herman Heijermansweg naar nieuw-Noord 
moet worden doorgetrokken om de drukte 
vanaf de Zandvoortselaan te verminderen. 
Hierdoor zal ook de kwaliteit van de 
leefomgeving in de Kostverlorenstraat zeer 
verbeteren. 

Lokaal en regionaal vervoer moet worden 
verbeterd. De provincie moet hierop worden 
aangesproken door de gemeente. Recreatief 
verkeer staat als laatste op de prioriteitenlijst 
bij de provincie. 

De gemeente moet zich inzetten voor een te 
realiseren “Mariatunnel” vanaf de A9 richting 
de Randweg waardoor ook de doorstroming 
vanaf de A9 naar Zandvoort wordt verbeterd. 

Belasting
De onroerendezaakbelastingen moet worden 
verlaagd. In 2020 steeg de OZB gemiddeld 5%. 
In 2021 was dit gemiddeld 5,4%. Landelijk 
gezien is er een norm opgelegd waarin de 
maximale stijging van de OZB is opgenomen en 
die is 2% per jaar! 

De toeristenbelasting in Zandvoort is € 3,- per 
nacht per persoon. In Amsterdam is dit € 3,- 
per nacht per persoon + nog is 7% van de 
overnachtingsprijs. We kunnen dus prima de 
toeristenbelasting verhogen. 
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Boulevard
Er moet een boulevard met een internationale 
allure gerealiseerd worden. 

Langs de boulevard moeten er vaste duurzame 
verkooppunten komen voor de huidige 
standplaatshouders met een hoog kwalitatieve 
ruimtelijke uitstraling. 

De Engelbertsstraat en Thorbeckestraat 
moeten opnieuw worden ingericht en in 
maatvoering dezelfde uitstraling krijgen als de 
vernieuwde middenboulevard. 
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Strandexploitaties moeten worden 
verduurzaamt. 

Zonnepanelen op platte daken moet de norm 
worden. 
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Brandweer
De uitrukpost van de brandweer in het centrum 
moet worden behouden. 

De gemeente moet meer helpen bij het werven 
van vrijwilligers. Vooral voor op de 
centrumlocatie. Er moet bijvoorbeeld gekeken 
worden naar voorlichting en presentaties op de 
middelbare school. 

Duurzaamheid
De gemeente moet bouwprojecten, renovaties 
en groenvoorzienings-projecten die gericht 
zijn op een meer duurzame groene toekomst 
en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
ondersteunen. 

Er moet lokaal beleid komen voor de 
verduurzaming van sociale woningbouw. 

Er moet een stimuleringsprogramma worden 
opgezet voor het verduurzamen van 
particuliere woningen. 

Zandvoorters met een laag inkomen moeten 
ondersteund worden bij de energietransitie 
door een fonds. 

Evenementen
De gemeente moet ervoor zorgen dat 
evenementen een economisch stimulerende 
factor hebben. 

Het Raadhuisplein moet worden verbouwd 
zodat de Ijsbaan daar elke winter kan komen. 

Ook moet er een groots internationaal 
IJssculpturenfestival in de winter worden 
georganiseerd. Zo komen er ook meer 
bezoekers in de winter naar Zandvoort. 

De gemeente moet zich inzetten voor een 
langdurig contract met de Formule 1 om de 
Grand Prix van Zandvoort te behouden. 

Zandvoort moet elke zomer een grote 
vuurwerkshow organiseren. 

De kermis moet terugkeren. 
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Fietsverkeer
Er moet een oplossing komen om de 
fietsveiligheid bij de Kostverloren, Sophiaweg 
en Linnaeusstraat te verbeteren. Zeker met 
idee dat er meer mensen te komen wonen in 
Noord. Er is meer bedrijvigheid in Noord dus 
ook meer vrachtauto’s, grote voertuigen. 

Meer straten moeten een fietsstraat worden 
waar auto’s te gast zijn. 

Er moet een snelle fietsverbinding tussen 
Haarlemmermeer en Zandvoort komen. 

Meer parkeervoorzieningen voor fietsen in het 
Centrum en op de boulevard. 

Jeugd
Er moet niet verder bezuinigd worden op de 
jeugdzorg. 

We moeten voorkomen dat er nog langere 
wachtlijsten komen voor de jeugdzorg. 

Er moeten meer betere en veilige 
buitenspeelplaatsen komen in Zandvoort. 
Vooral in het centrum zijn er weinig 
speeltuintjes voor de jeugd. 

Er moeten meer lokale buitenspeeldagen 
georganiseerd worden. Hiervoor kunnen we 
straten afzetten en leuke activiteiten 
organiseren met bijvoorbeeld springkussen, 
straatvoetbal-toernooitjes en ouderwetse 
spelletjes. 

De gemeente moet nou eindelijk eens het 
skatepark vernieuwen. Jongeren moeten het al 
jarenlang doen met een skatepark dat uit 
elkaar valt.  

Handhaving
Handhavers moeten meer een sociale rol 
krijgen; wijkboa’s. Een aanspreekpunt in de wijk 
om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 

De gemeente moet zich gaan inzetten 
voorlichtingen over digitale criminaliteit. 
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Kunst
Het Zandvoorts museum moet een bomschuit 
krijgen op het Gasthuisplein. 

Bij toekomstige kunstprojecten in Zandvoort 
moeten Zandvoortse kunstenaars de kans 
krijgen kunst te realiseren voor het dorp, en 
niet peperdure kunstenaars van buitenaf. 

MKB
De insteek moet zijn: naar een badplaats met 
grandeur! 

Er moet beter geluisterd worden naar lokale 
ondernemers en de gemeente moet 
meedenken. 

Er moet een ondernemersloket komen waarbij 
lokale ondernemers direct met hun vragen 
terecht kunnen. 

De gemeente moet een ondernemers pot 
creëren waaruit projecten gefinancierd 
worden. Dit dient gebruikt te worden voor 
opknapping van de ruimtelijke omgeving van 
de ondernemers, voor kleinschalige 
evenementen en leuke projecten. 

Startende ondernemers moeten worden 
vrijgesteld van lokale lasten. 

Onderwijs
We wonen in een badplaats, het 
schoolzwemmen moet daarom terugkomen. 

De gemeente moet geld uittrekken voor 
natuur- en milieuonderwijs. 

De gemeente moet investeren in het 
opknappen van de schoolpleinen in Zandvoort. 

Onrecht
We moeten onderzoeken doen naar de 
mogelijkheid om een rechter in te schakelen bij 
geschillen tussen bewoners, ondernemers en 
de gemeente. 

Naast de nationale ombudsman moet er een 
Zandvoortse ombudsman komen die de 
klachten tussen de gemeente en Zandvoorters 
afhandeld. 

Er moet een acceptabele oplossing komen voor 
de Passagepanden voor alle betrokkenen. 
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Openbaar vervoer
De gemeente moet jaarrond streven naar een 
intercity-verbinding met Amsterdam minstens 
meerdere malen per uur. 

We moeten streven naar een nachttrein in de 
zomermaanden en in de weekenden in kader 
van het verlengen van het seizoen. 

We moeten onderzoek doen naar een 
kleinschalig treinstation in Zandvoort-Noord. 

Er moet een busverbinding komen binnen 
Zandvoort tussen Noord, Centrum en Zuid. 

Er moet samenwerking komen tussen 
ouderenadviseurs, huisartsen, 
contactpersonen uit de wijk en ouderenzorg-
professionals die proactief ouderen hulp 
aanbieden. Ouderen vragen namelijk vaak zelf 
niet om hulp. 

Er moeten goedkopere gelijkvloerse sociale 
huurwoningen beschikbaar komen voor 
ouderen zodat ze hun oude gezinswoning 
kunnen achterlaten voor jonge gezinnen. 

Ouderen
Zandvoort moet de senior-vriendelijkste 
gemeente van Nederland worden! 

Er moet hulp komen voor ouderen die 
problemen hebben met moderne media. 

We moeten kijken of we gratis openbaar 
vervoer voor 65-plussers kunnen realiseren. 

Er moeten praktische oplossingen komen voor 
ouderen die geen internet hebben. 

Parkeren
Alle Zandvoorters moeten op een betaalbare 
manier hun auto op de straat kwijt kunnen! 

We moeten het hedendaagse parkeerbeleid 
onder de loep nemen en optimaliseren. 

Na verhoging van het strand kunnen er 
parkeergarages gerealiseerd worden in de 
waterkerende duinen. Maak deze 
parkeergarages goedkoper dan aan straat 
parkeren zodat bewoners hun auto’s op de 
straat kwijt kunnen en toeristen hun auto op 
deze parkeerplaatsen kwijt kunnen. 

Visgraat parkeren op de Tollenstraat ter 
verlichting van de parkeerdruk in Oud-Noord 
moet de norm worden. 
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Politie
Zowel 2041 als 2042 moeten hun eigen 
wijkagent hebben die 24 uur per dag 
bereikbaar moet zijn. 

De gemeente wil het politiebureau saneren, we 
moeten op z’n minst een kleiner politiebureau 
behouden en deze aanvullen met woningbouw. 

Politiek
Er moet een evaluatie komen van de ambtelijke 
fusie na 20 maanden! 

Beleid en taken die verband houden met 
Toerisme, Economie en Ruimtelijke Ordening 
moeten terugkomen bij ambtenaren in het 
leegstaande Zandvoortse Gemeentehuis. 

Eigenbelang mag niet langer een rol spelen bij 
het nemen van politieke beslissingen. 
Raadsleden mogen niet meestemmen over 
beslissingen waarbij het persoonlijk belang een 
rol speelt. 

De gemeente moet zichzelf opstellen in een 
kritische houding ten opzichte van centraal en 
regionaal gezag. 

Bij belangrijke besluiten moet Zandvoort een 
referendum houden zodat burgers jaarrond 
mee kunnen beslissen over het beleid en niet 
maar één keer in de vier jaar. 

Zandvoort moet streven naar een gekozen 
burgemeester. 

Er moet een jongerenraad komen zodat 
jongeren meer betrokken raken bij de lokale 
politiek. 

Reddingsbrigade
Er moeten redding drones worden aangeschaft 
voor de Zandvoortse reddingsbrigade. 

In samenwerking met de reddingsbrigade moet 
er op de Zandvoortse scholen meer 
voorlichting worden gegeven over de gevaren 
van de zee. 
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Sociale participatie
De gemeente moet projecten ondersteunen 
waarbij sociale cohesie centraal staat. 

De gemeente moet onderzoeken of het 
wenselijk is dat er een regenboogloket komt in 
Zandvoort. Met de betrekking tot de 
verwezenlijking kunnen de diverse 
doelgroepen organisaties worden 
geraadpleegd. Een eerste aanzet tot het komen 
van een dergelijk loket zou voor de zomer van 
2022 moeten worden gerealiseerd. 

We moeten onderzoek doen of we buurtcentra 
in elke wijk kunnen realiseren. 

Er moet een kenniscentrum komen om te 
profiteren van elkaar kennis en kunde. 

We moeten burenhulp bevorderen door het 
vertegenwoordigen van alle leeftijden in een 
wijk. 

Sociale activiteiten moeten we als gemeente 
ondersteunen. 

Sport
Er moet meer geld uitgetrokken worden voor 
sportverenigingen. 

Het oude handbalveld is vervallen. We moeten 
hier nieuwe mogelijkheden creëren voor 
nieuwe sporten als padel. 

Zwemmen bij Center Parcs moet voor de 
Zandvoorters gewoon betaalbaar kunnen. We 
moeten in gesprek met Center Parcs over het 
Zandvoorts zwemplezier. 

Mensen met een beperking moeten ook mee 
kunnen sporten in Zandvoort. 

Er moet een calisthenics park komen. De 
onderdelen op de boulevard worden helaas 
nauwelijks gebruikt. Sportscholen zijn duur. 
Investeer in een goed calisthenics park waar 
iedereen samen kan komen sporten. 
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Strand
Het strandniveau moet worden verhoogd met 1 
meter 90 voor de veiligheid. 

Door deze verhoging van het strand kunnen we 
zelfs parkeergarages realiseren in de duinreep. 

Er moet een jachthaven komen in Zandvoort 
zoals eerder is afgesproken in de structuurvisie 
“Parel aan Zee Plus”. We moeten hiervoor 
invulling geven aan de positieve 
onderzoeksresultaten van Rijkswaterstaat over 
de jachthaven. 

In de zomermaanden moeten er meer 
vuilcontainers worden geplaatst op het strand. 

De toegankelijkheid vanaf de boulevard naar de 
vloedlijn moet worden verbeterd voor mensen 
met een beperking. 

Toerisme
Zandvoort moet de mooiste badplaats van 
Nederland worden voor (inter-)nationale 
toeristen. 

Zandvoort moet toeristisch inzetten op natuur 
(duinen & strand) én op evenementen! 

Op de lange termijn moet Zandvoort het zoveel 
mogelijk verwezenlijken van duurzaam 
toerisme. 

We moeten actief samenwerken vanuit de 
keten (organisatoren, MKB, gemeente en 
bewonersplatform) vanuit gestelde 
toeristische doelen. 

We moeten toeristen stimuleren om gebruik te 
maken van openbaar vervoer. 

Zandvoort moet internationaal op de kaart 
gezet worden! Zandvoort Marketing kan ons 
hierbij goed helpen. 

Eenduidig logies-beleid voor particulieren moet 
worden aangepakt, Airbnb wildgroei moet niet 
uit de hand lopen. 

Verkeersveiligheid
Er zijn teveel verkeers- en aanwijsborden in 
Zandvoort. Dit zorgt voor onduidelijkheid. Er 
moet gezocht worden naar een simpele 
oplossing. 

Er moet betere verlichting op de Quarles van 
U�ordlaan en de Burgemeester Nawijnlaan 
gerealiseerd worden. 

We moeten scooters weren van het looppad. 
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Betaald werk is de 1e stap naar 
onafhankelijkheid. 

Er moet financiële ondersteuning voor 
kansarme jongeren komen voor het volgen van 
een (vak-)opleiding dat tot werk leiden. 

In samenwerking met MKB (een plan 
ontwikkelen) om meer  werk- en stageplaatsen 
voor Zandvoortse jongeren te kunnen 
aanbieden. 

Mensen met een bijstandsuitkering moeten 
verplicht worden een tegenprestatie te leveren. 
Er zijn genoeg mogelijkheden om een bijdrage 
te leveren aan de Zandvoortse maatschappij.

Zandvoorters moeten ten alle tijden voorrang 
krijgen op een sociale huurwoning in 
Zandvoort. 

Er moet meer speciale aandacht komen voor 
starterswoningen. 

De gemeente moet zich inzetten op jongeren- 
woningen bij nieuwbouwprojecten, een quota 
van minimaal 20% jongerenwoningen. 

Niet alleen jongerenwoningen maar ook 
goedkope gelijkvloerse ouderenwoningen 
moeten worden gerealiseerd om de 
doorstroming te versnellen. 

Iedereen heeft recht op een veilige 
woonomgeving. 

Wonen waar maar kan, dus ook op bepaalde 
bedrijventerreinen die het toestaan. 

Er moeten woningen gebouwd worden op het 
Sandevoerdeterrein. 

Ook moeten er woningen gebouwd worden op 
het terrein van de oude gasfabriek. 

Werk

Wonen
Wonen is een levensbehoefte! 

Een dak boven je hoofd is een grondrecht. De 
gemeente moet zich daarom meer gaan 
inzetten op betaalbare huur- en koopwoningen 
voor elke Zandvoorter. 
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