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Voorwoord 
Beste inwoners en ondernemers van Zandvoort en Bentveld. 
We bevinden ons nog steeds in een zeer hectische periode.  
Zo werd en wordt onze samenleving geconfronteerd met de coronacrisis 
en de voor een groot gedeelte onbegrijpelijke coronamaatregelen vanuit 
Den Haag.  
 
Daarnaast wordt ons land, onze provincie en ons dorp geconfronteerd met 
de steeds groter wordende invasie van asielzoekers met alle gevolgen van 
dien voor onze welvaart, welzijn en onze woningmarkt.  
De kosten die deze immigratie met zich mee brengt rijzen de pan uit. 
De PVV wil daarom in Zandvoort geen statushouders meer huisvesten, 
geen (tijdelijke) opvang voor asielzoekers en geen woonlocaties voor 
mensen uit veilige landen beschikbaar stellen. 
 
Ook krijgen de inwoners en ondernemers van Zandvoort steeds 
zichtbaarder te maken met een volstrekt onrealistische en peperdure 
energietransitie waardoor de lasten stijgen en broodnodige bouwprojecten 
stagneren.  
De PVV Zandvoort zal zich de komende periode in ieder geval hard maken 
voor het feit dat u uw huis niet verplicht aardgasvrij hoeft te maken. Dit 
moet een vrije keuze zijn. 
 
De PVV zet u op de eerste plaats en zal uw portemonnee beschermen 
tegen onnodige uitgaven. Gemeentelijke belastingen moeten omlaag! 
Zo hebben wij in de afgelopen periode voor u bijvoorbeeld de 
hondenbelasting weten af te schaffen.  
Ook hebben we bijgedragen om de voorrangsregeling voor statushouders 
op de sociale woningmarkt in Zandvoort af te schaffen. Hier gaan we nu 
op doorpakken want het huidige College plaatst deze statushouders nu 
gewoon met voorrang in andere woningen in Zandvoort. Wij vinden dat 
ook deze woningen voor de Zandvoorters beschikbaar moeten zijn. 
 
Er zullen ook oplossingen voor ouderen moeten komen zodat ook zij 
makkelijker kunnen doorstromen naar voor hen geschikte woningen. 
 
De PVV Zandvoort zal zich altijd constructief blijven inzetten voor 
Zandvoort en Bentveld, voor de inwoner en ondernemer.  
Daarom presenteert de PVV Zandvoort met trots dit 
verkiezingsprogramma. 
Wij zetten uw vrijheid, uw welvaart, uw welzijn en uw mening weer op 1! 
 
Ook na de verkiezingen blijft de fractie van de PVV aanspreekbaar. Het 
woord Volksvertegenwoordiger nemen wij serieus. 
 
Marco Deen,  
lijsttrekker PVV Zandvoort en Bentveld 
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Uw vrijheid 
 

Steeds meer krachten in onze samenleving willen uw vrijheid 
beperken en tot in detail bepalen wat u wel of niet mag doen. 
Bijvoorbeeld: 

 Wat u eet en hoe u kookt; 
 Hoe u uw huis verwarmt; 
 Met welke middelen u zich verplaatst. 

 
De Partij voor de Vrijheid verzet zich daar met klem tegen, wij 
vinden keuzevrijheid namelijk een groot goed.  
Dit is en blijft het belangrijkste uitgangspunt van de PVV Zandvoort. 
 

Islam 
Helaas zien wij dat onze vrijheden en tradities worden bedreigd.  
De Nederlandse samenleving islamiseert, met name door de 
massale komst van asielzoekers uit islamitische landen.  
Dit is een groot probleem, aangezien de islam een intolerante 
ideologie is die haaks staat op de normen en waarden van de 
Nederlandse samenleving.  
 
Hoe minder ruimte deze ideologie in onze samenleving krijgt, hoe 
beter het is. De PVV Zandvoort zal alleen al om die reden nooit 
instemmen met het (tijdelijk) huisvesten van asielzoekers en 
statushouders uit islamitische landen in Zandvoort. 
 
Wij vinden dat opvang van deze mensen het beste in de regio van 
herkomst plaats kan vinden. 
De woningmarkt in Zandvoort staat al zwaar onder druk en daarom 
moeten woningen in Zandvoort naar de Zandvoorters.  
 
Wij staan voor de Nederlandse en Zandvoortse cultuur en voor de 
Nederlandse normen en waarden. Daarom willen wij in Zandvoort 
Pasen, Kerst en Sinterklaas blijven vieren in plaats van de ramadan, 
het offerfeest en het suikerfeest. 

 
De PVV Zandvoort pleit verder voor het instellen van strengere 
sancties voor het niet naar behoren afleggen van 
inburgeringscursussen door migranten.  

 
Voor wie meer wil weten over dit standpunt van de PVV: 
https://www.pvv.nl/images/Memorie_van_Toelichting.pdf 
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Uw welvaart en welzijn 
 

De PVV Zandvoort is tegen lastenverhogingen in het algemeen en 
met name de economisch kwetsbaren moeten worden ontzien.  
 

 De PVV is tegen het verhogen van allerlei belastingen. Heel veel 
belastingen kunnen en moeten zelfs omlaag, daar gaan wij ons de 
komende periode weer hard voor maken. 
 

 Welvaart en toegang tot betaalbare energie gaan hand-in-hand. Het 
kunstmatig opschroeven van de energieprijzen door in te zetten op 
onbetrouwbare weersafhankelijke stroomvoorziening dient geen 
enkel doel en tast alleen maar uw welvaart aan.  
Gas en elektra moeten betaalbaar blijven, daar zal de PVV 
Zandvoort zich voor inzetten.  
 

 De miljoenen die het Zandvoortse College in een 
duurzaamheidsfonds heeft gestopt willen wij anders besteden.  
De PVV Zandvoort wil dit geld liever gebruiken voor bijvoorbeeld 
woningen, zorg, veiligheid, armoede en het opknappen van de 
openbare ruimte. 
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Zorg en Ouderen 
 

De PVV vindt dat iedere Zandvoorter recht heeft op de beste zorg en 
dat niemand buiten de boot mag vallen. We willen zo kort mogelijke 
wachtlijsten en vinden dat het gemeentebestuur zich maximaal 
moet inzetten om dat te bewerkstelligen. Zorg voor ouderen en 
gehandicapten is één van onze belangrijkste speerpunten. 
 
Wil je als gemeente bijvoorbeeld geld uitgeven aan 
duurzaamheidswaanzin of goede zorg voor onze ouderen die 
Nederland hebben opgebouwd en goede jeugdzorg voor onze 
kinderen die de toekomst zijn? Voor de PVV een makkelijke keuze.  
 
Daarbij komt dat de gemeente de grip kwijt lijkt te zijn op het 
jeugdzorgbudget. In het belang van een goed functionerende 
jeugdzorg en een deugdelijke besteding van belastinggeld is het 
belangrijk dat  het duidelijk is waar het geld in de jeugdzorg precies 
heengaat. Daar is nu te weinig zicht op. 
 

 De PVV wil niet dat er bezuinigd wordt op het budget voor 
gehandicaptenvoorzieningen. Chronisch zieken moeten blijvend 
worden ondersteund in de medische kosten. 

 
 De afbraak van de zorg moet stoppen, ook in Zandvoort. Goede 

zorg moet voor iedere Zandvoorter bereikbaar zijn en blijven. 
Niemand mag hierbij bevoordeeld worden op wat voor manier dan 
ook. De zorg in het algemeen en specifiek de ouderenzorg moet 
naar een meer menswaardig niveau, de ouderen in onze 
samenleving mogen op grote aandacht en steun van de PVV 
rekenen. 
 

 Ouderen die onder moeilijke omstandigheden ons land hebben 
opgebouwd tot wat het nu is, maar niet meer goed voor zichzelf 
kunnen zorgen, hebben recht op een zorgeloze oude dag.  

 
 Wij zijn dan ook voor uitbreiding van zorginstellingen en/of 

woonsituaties speciaal gericht op ouderen. 
 

 Wij zijn tegen een uitzonderingspositie van asielzoekers en/of 
statushouders in de zorg.  
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Natuur en dierenwelzijn 
 

Dieren hebben weliswaar geen stemrecht maar als gemeentebestuur 
hebben we wel degelijk een zorgplicht. 

 
 Vermijdbaar dierenleed is niet acceptabel; daar is geen enkele 

rechtvaardiging voor. Dit geldt ook voor mensen die dierenleed als 
onderdeel van hun levensovertuiging hebben.  

 
 Wij zijn tegen afschot van herten in de Zandvoortse 

waterleidingduinen. De prikpil is voor ons een acceptabel alternatief. 
In Zuid-Afrika werkt deze methode prima op veel grotere schaal dus 
dat moet hier ook kunnen. 

 

Formule 1 Zandvoort 
 
Het Circuitpark Zandvoort draagt direct en indirect bij aan onze 
welvaart. 
 

 De F1 krijgt onze onvoorwaardelijke steun, de F1 is voor Zandvoort 
op vele vlakken een enorm succesvol en gewenst evenement. 
We zijn blij dat ondernemers van dit niveau in Zandvoort hun nek 
uitsteken om Zandvoort op een positieve manier op de kaart te 
zetten. 
We zien bijvoorbeeld een inventief en goed werkend mobiliteitsplan, 
waar we wellicht ook op andere drukke dagen iets mee kunnen. 
 
Daarnaast komen we via diverse media in honderden miljoenen 
huiskamers terecht, hier kan geen marketingorganisatie tegenop! 
De positieve effecten van de F1 staan voor ons als een paal boven 
water. Ook het bestaansrecht van het circuit staat voor ons niet ter 
discussie.  

 Geluidsoverlast is door diverse oorzaken afgenomen; 
 

- Huidige F1 bolides produceren drastisch minder geluid dan 
voorheen; 

- Rondom het F1 evenement ligt de normale exploitatie van het circuit 
stil voor op- en afbouw; 

- De DTM is verplaatst naar Assen. 
 

In het algemeen vinden wij het ondemocratisch om besluitvorming 
te laten afhangen van drammende minderheden. 
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Toerisme en ondernemersklimaat 
 

De lokale economie is sterk afhankelijk van toerisme.  
 

 Op drukke dagen laten we het als Zandvoort nog te vaak afweten. 
Van overvolle prullenbakken tot en met ontbrekende 
verkeersregelaars, er valt nog wel wat te verbeteren. 
 

 Ondernemers zijn de motor van onze economie; zij zorgen voor veel 
werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze gemeente. Maar ook voor 
een levendig dorp, waarin het voor bewoners, toeristen en 
dagjesmensen fijn vertoeven is. Zij moeten daarom alle ruimte 
krijgen om te kunnen ondernemen, dus zo min mogelijk lasten. De 
PVV is dan ook voorstander om de precariobelasting te schrappen. 

 
 Wij vinden dat ondernemen in Zandvoort weer beloond moet 

worden.  
Daarom moeten administratieve lasten omlaag. Beperkende en 
overbodige regelgeving moet worden afgeschaft. 
 

 De PVV Zandvoort is voor een ruimhartig terrassenbeleid in 
Zandvoort. Voor Zandvoortse horecaondernemers is dit zeer 
belangrijk. Wij willen dat dit beleid niet alleen tijdens deze 
coronacrisis maar ook daarna wordt versoepeld. 

 
 In tegenstelling tot andere seizoensgebonden verkooppunten op de 

boulevard hebben standplaatshouders een dagelijkse 
ontruimingsplicht. Dit werkt niet alleen hinderlijk op de 
doorstroming van het verkeer maar leidt ook tot nogal wilde en zeer 
gevaarlijke inhaalacties op de Boulevard Barnaart en verder. Daar 
komen gegarandeerd een keer ongelukken van. Wij zijn dus tegen 
deze ontruimingsplicht.  

 
Vaste kiosken zien wij als oplossing met als bijkomend pluspunt dat 
hier dan ook op eenvoudige wijze openbare toiletvoorzieningen 
kunnen worden gerealiseerd.  
Door dit te doen geeft Zandvoort tegelijkertijd gevolg aan de wens 
van vele belangenorganisaties om meer openbare 
toiletvoorzieningen in steden en dorpen te realiseren. Vooral voor 
mensen met blaas- en darmproblemen is het gebrek hieraan een 
groot probleem.  
In tegenstelling tot veel bad- en toeristenplaatsen in het buitenland 
zijn de mogelijkheden in Zandvoort om een toilet te bezoeken wel 
heel slecht, vooral in de winterperiode. 
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Veiligheid 
 

Een veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van welzijn. 
De PVV wil de veiligheid in Zandvoort verbeteren door meer 
zichtbare politie in te zetten. Daarnaast zijn wij voor het hard 
aanpakken van overlastgevers. 
 

 Zandvoort moet veilig blijven. De PVV is voor veiligheid op straat en 
strand; foute ontwikkelingen moeten we in de kiem smoren. Met 
name de excessen in het uitgaanscircuit vragen om een hardere en 
snelle aanpak.  
Ook dienen ouderen zich op straat en in het openbaar vervoer veilig 
te voelen. Daar dient Zandvoort optimaal in te faciliteren. 

 
 We hebben tijdens de afgelopen zomer grote problemen gezien op 

het Zandvoortse strand en de Boulevard door voornamelijk jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst. Deze mensen menen overlast te 
moeten veroorzaken in ons mooie Zandvoort. Hier moet veel harder 
tegen worden opgetreden, zoals in het verleden ook is gebeurd! 
 

 De PVV Zandvoort is voor preventief fouilleren. 
 

 De wijkagent moet continu zichtbaar op straat en niet op het 
bureau! De PVV is voor meer politie zichtbaar op straat. 
 

 Daarnaast kan de pakkans worden vergroot en een preventieve 
werking uitgaan van extra cameratoezicht, hier ziet de PVV 
Zandvoort een mogelijkheid om met name op de boulevards en in 
het centrum de situatie te verbeteren. 

 
 Overlastgevers in de woonomgeving dienen effectief te worden 

aangepakt.  
Onder andere uitstromers uit de GGZ met gedragsproblemen 
moeten niet in een bepaalde wijk of flatgebouw worden gedumpt. 
Daar zijn zij en de omwonenden niet bij gebaat. 

 
 De veiligheid voor mens en dier staat in onze omgeving onder druk 

voor wat betreft de situatie en de status van de hekken rondom de 
duinen. Door slechte staat, vandalisme of door andere oorzaken laat 
de kwaliteit van het hekwerk vaak te wensen over. Dit zorgt voor 
levensgevaarlijke situaties doordat er herten op de rijbaan of op het 
spoor belanden. Er vinden momenteel al veel aanrijdingen met 
herten plaats en dit moet echt gestopt worden voordat er, naast de 
herten, ook menselijke slachtoffers vallen. 
De PVV zal hier continu aandacht voor vragen.  
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 Nederland is een waterrijk land. De kinderen in Zandvoort leven aan 
het water. Het water heeft ons door de eeuwen heen veel gegeven, 
maar kan ook gevaarlijk zijn. Helaas sterven er nog steeds mensen 
een verdrinkingsdood, omdat ze niet of onvoldoende kunnen 
zwemmen.  
Daarom zou de PVV Zandvoort graag zien dat er op basisscholen 
weer verplichte zwemlessen worden gegeven. Voor 
zwemvaardigheden, maar ook omdat zwemlessen gezond zijn, 
gezelligheid brengen en de saamhorigheid bevorderen.  
 

Taken en werkwijze handhavers 
 

 Handhaving dient te geschieden in de geest van de regelgeving, niet 
als middel om zoveel mogelijk te “scoren”.  

 
 Wij zijn voor het ‘Begeleiden van toeristen’ en niet direct straffen. 

Bijvoorbeeld zou je kunnen denken aan het uitdelen van “Gele 
Kaarten”. 

 
 Regels dienen een zeker doel. Zij zijn een middel om dat doel te 

bereiken. Middel en doel moet men echter niet met elkaar 
verwarren, hier zijn terecht al jaren klachten over. Dat moet 
veranderen. 

 
De PVV vindt dat handhaving weer voor het grootste gedeelte naar de 
politie moet.  
Echter als ondersteuning in de zomermaanden vinden wij het verstandig 
om extra handhavers in te zetten. 
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Ambtelijke samenwerking 
 

Wij hebben in de afgelopen periode gezien dat veel inwoners en 
ondernemers problemen hebben met de bereikbaarheid van de 
Gemeente. “Het is niet meer zoals vroeger” horen wij vaak als 
klacht. Wat ons betreft brengt de ambtelijke samenwerking met 
Haarlem op veel vlakken niet wat we hadden gehoopt. Ook wijzen 
onderzoeken uit dat de inwoners en ondernemers in Zandvoort niet 
positief zijn over deze samenwerking.  
 

 De PVV wil dat de inwoners weer te woord worden gestaan in 
Zandvoort en door Zandvoorters als zij vragen of opmerkingen 
hebben, als zij informatie willen, als ze een klacht willen melden, als 
ze documenten willen verlengen of aanvragen etc. 
 

 Afspraken maken via de gemeentelijke website moet makkelijker 
worden gemaakt. 
 

 E-mails of telefoontjes moeten adequater worden opgevolgd. Alleen 
een ontvangstbevestiging krijgen zonder verdere opvolging, daar 
heeft niemand iets aan. 
 
Als de eindevaluatie van de ambtelijke samenwerking nog steeds 
geen verbetering laat zien dan zijn wij er voorstander van om in 
ieder geval specifieke vormen van dienstverlening terug te halen 
naar Zandvoort. 

Parkeerbeleid 
 
Bij leefruimte hoort ook parkeerruimte. Ook de bewegingsvrijheid 
moet zo min mogelijk worden beperkt. Er moeten simpelweg 
parkeerplaatsen bij komen in Zandvoort. Alleen op die manier wordt 
het parkeerprobleem opgelost.  
 

 Het huidige en nieuwe parkeerbeleid leidt tot te veel ergernis. Meer 
mensen en meer auto’s leidt tot een wanverhouding tussen vraag en 
aanbod. De F1 heeft laten zien dat er met creativiteit veel mogelijk 
is. Parkeerzuilen lossen in feite geen enkel probleem op. Tekort blijft 
tekort. Daarnaast ligt effectiever gebruik van het verbeterde spoor, 
met name voor bezoekers vanuit de MRA, voor de hand. 

 
 Piekdrukte bij mooi weer is wellicht op te lossen door al die oranje 

fietsen van de F1 niet slechts een paar dagen per jaar te gebruiken. 
Dit levert geen vermindering op aan parkeerinkomsten omdat alles 
op dergelijke dagen toch al vol staat. Wel genereert dit extra 
bezoekers voor onze ondernemers. 
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Mobiliteit 
 
Naast parkeerruimte moet er vanzelfsprekend ook ruimte zijn om te 
bewegen. 

 
 Bereikbaarheid en mobiliteit zijn goed voor de economie en een 

primair recht van de burgers en ondernemers in Zandvoort.  
Dit kan gerealiseerd worden door een goed en veilig wegennetwerk 
en efficiënt en veilig openbaar vervoer.  
De PVV is van mening dat iedereen in Zandvoort overal moet 
kunnen komen met auto, fiets of openbaar vervoer. Maar dit moet 
uiteraard wel betaalbaar zijn.  
Openbaar vervoer zal dus efficiënt ingezet moeten worden. Meer 
capaciteit op drukkere trajecten en tijden en minder als dat kan. 

 
 Bestrating moet rolstoel- en rollatorvriendelijk. 

De staat waarin de huidige bestrating verkeert is op sommige 
locaties niet acceptabel. Voortvarend aanpakken is hierbij de enige 
optie. De PVV Zandvoort zegt: herstellen, zo snel als mogelijk. 
 

        Wonen 
 

Een primaire levensbehoefte die bijdraagt aan welvaart en welzijn is 
een dak boven je hoofd. 

 
 De mogelijkheid om een gezin te stichten moet niet alleen 

voorbehouden zijn aan mensen komende van elders.  
 

 Nieuwbouw moet zoveel mogelijk ter beschikking komen van 
Zandvoorters en niet voor mensen van elders. Hier zal de PVV 
Zandvoort voor strijden. 

 
 Doorstroming is heel belangrijk om bijvoorbeeld scheefwonen te 

voorkomen, daarom dienen er met name ook woningen te worden 
gebouwd in het middensegment en speciaal voor ouderen. Op deze 
manier komen sociale huurwoningen weer beschikbaar voor de 
juiste doelgroep. De wachtlijsten voor de sociale huurwoningen zijn 
op dit moment veel te lang.  

 
 De PVV wil duidelijke en complete visies als het gaat om nieuwe 

bouwprojecten. Met woningen in prijsklassen die bij de diverse 
locaties passen en in ieder geval altijd met voldoende 
parkeergelegenheid. 
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Uw mening 
 

Het is niet democratisch om de bestuurders van onze gemeente slechts 
eens in de vier jaar een functioneringsgesprek te geven middels 
verkiezingen. Bij ingrijpende beslissingen moet de burger nauwer 
worden betrokken. 
 
Democratie is een heel groot goed en naar de mening van de PVV kan 
deze nog verder versterkt worden door burgers hun mening te laten 
geven over een deel van de gemeentelijke besluiten.  
Het referendum is daar een mooi instrument voor. De 
referendumverordening mag wat de PVV betreft dan ook vaak worden 
gebruikt en is het ook goed om te blijven kijken hoe deze verordening 
verder kan worden verbeterd. Tevens zou de PVV graag zien dat 
veelvuldig, grootschalige en onafhankelijke draagvlakonderzoeken 
worden gehouden, want draagvlak is van essentieel belang voor 
gemeentelijk beleid. Er moet dan natuurlijk ook wel iets worden 
gedaan met deze onderzoeken. 
 
 Burgers moeten meer gehoord worden: waar mogelijk de 

referendumverordening verbeteren en gebruik maken van 
grootschalige en onafhankelijke draagvlakonderzoeken;  

 
 De PVV is voor een bindend referendum; 

Daar waar wij in de besluitvorming de burger raadplegen middels 
een referendum willen we tevoren afspraken maken over het 
respecteren van de uitslag. De stem van de burger dient te worden 
gerespecteerd. 

 
 Participatie moet in de ogen van de PVV meer zijn dan 

bijeenkomsten en enquêtes organiseren waarbij wensen en 
suggesties van de burger er vervolgens niet toe doen.  
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Klimaatrealisme 
 

Ook de PVV Zandvoort ziet dat het klimaat verandert, dat doet het 
namelijk al miljoenen jaren. 
Zandvoort heeft bijvoorbeeld regelmatig te maken met 
wateroverlast door zware regenbuien. Dit zorgt voor grote 
problemen in delen van Zandvoort. 
Hier worden de burgers en ondernemers al jaren niet voldoende 
bijgestaan door de Gemeente en andere betrokken instellingen. 
De PVV wil dat hier gekeken wordt naar mogelijke oplossingen om 
de mensen zo goed mogelijk bij te staan. 
 
Het streven naar een gasvrij Zandvoort dient geen enkel doel en is 
om meerdere redenen volkomen zinloos. Men moet de vrijheid 
hebben om hiertoe niet te besluiten of wel. 

 
 De enorme bedragen die wereldwijd reeds zijn uitgegeven aan 

“klimaatbeleid” hebben geen enkel meetbaar resultaat.  
De portemonnee van de Zandvoorter moet hier in ieder geval niet 
door worden geraakt. 

 
De PVV zegt: CO2 is geen vervuiling, integendeel. Laten we er dan 
ook niet zo naar kijken.  
De media hebben onderhand veel mensen doen geloven dat CO2 

vervuiling zou zijn. Dit is grote onzin.  
Het leven op deze planeet is er namelijk volledig van afhankelijk.  
Veel geld uitgeven aan een niet bestaand probleem, waar de mens 
bovendien geen enkele invloed op heeft, is niet wat wij willen. 
 
Ook is de PVV Zandvoort voor een groene leefomgeving. 
Wij zijn er daarom ook voor om in Zandvoort meer groen te planten. 

 
Duurzaam 
 

Duurzaam is nog steeds gewoon “duur”, het enige dat u merkt van 
duurzaam is een hogere energierekening. Zodra duurzame projecten 
worden losgekoppeld van subsidie storten deze projecten 
grotendeels in elkaar.  

 
 Zaken die lang meegaan en/of geschikt zijn voor hergebruik, daar 

zijn we voor.  
Ongefundeerd geld wegsmijten door ergens het etiket “duurzaam” 
op te plakken zijn we tegen. 
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 Het milieu daarentegen verdient uiteraard alle aandacht en 
vervuiling van het milieu moet voortvarend worden bestreden. 
Vervuilers en afvaldumpers mogen wat ons betreft zeer stevig 
worden aangepakt.  

 
 De PVV Zandvoort ziet geen nut en noodzaak van windmolens op 

zee of land. Ook zijn we kritisch over de nut en noodzaak van 
zonnepanelen.  
Particulieren of bedrijven die deze willen plaatsen moeten daar vrij 
in zijn, degenen die dit niet willen ook!  
We leven onderhand in een bijzondere tijd waarin sommige mensen 
zelfs denken dat koeien niet in de wei horen maar zonnepanelen en 
windmolens wel. 
Tegen deze denkwijze zullen wij ons altijd verzetten. 

 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
PVV Zandvoort 


