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Zandvoort Echt Eén: Voor meer eensgezindheid 
 

Onze missie 

Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele keuzes. Dat vraagt om een hechte en 

effectieve gemeenteraad, die keuzes maakt met draagvlak van inwoners, om met succes te kunnen 

werken aan: het oplossen van de wooncrisis, het bestrijden van armoede, het achterblijven van 

burgers, het op de kaart zetten van Zandvoort als toeristische badplaats en het verfraaien van 

Zandvoort, zonder het loslaten van de historische waarden. 

Daarom wil ZEE naar een lokale democratie die de politiek ombuigt van een cultuur waarin de 

politiek bepaalt naar een cultuur waarin de politiek de burgers volgt. Politiek met en voor inwoners 

als gezamenlijke zoektocht naar de beste weg en de beste beslissingen, met dienstbare politici die 

niet pretenderen alles het beste te weten. ZEE wil politici die zich werkelijk als 

volksvertegenwoordiger opstellen, want ZEE wil dat inspraak van bewoners ertoe doet en dat 

iedereen serieus wordt genomen. Elke burger van Zandvoort en Bentveld moet ervan uit kunnen 

gaan gelijk, eerlijk en onbevooroordeeld behandeld te worden. 

Kortom: we willen Zandvoort weer echt één maken. 

ZEE bestaat uit een groep betrokken Zandvoorters die allemaal voelen dat het huidige politieke 

klimaat in Zandvoort doorbroken moet worden. Met tien kandidaten, een groeiend aantal leden, een 

kring van adviseurs en een denktank van betrokken inwoners hebben we ons de laatste jaren 

verdiept in problemen, maar ook nagedacht over toekomst van Zandvoort en Bentveld. Daarbij zijn 

wij onderdeel van een groot netwerk van lokale politieke partijen waarin wij kennis delen over alle 

onderwerpen die in het bestuurlijke landschap van gemeenten aan de orde komen. We hebben dit 

partijprogramma samengesteld op basis van talloze gesprekken met inwoners, ondernemers, 

belanghebbenden en deskundigen. Deze gesprekken hebben ons een goed beeld gegeven van de 

verbeterpunten die de inwoners van Zandvoort en Bentveld zien. De inhoudelijke onderwerpen als 

wonen, bereikbaarheid, welzijn, natuur, milieu en kunst & cultuur komen -net als in de programma’s 

van onze collega-partijen- ook in ons programma aan bod.  

Het verschil zit in het “hoe doe je dat.” 

 

Doet u mee? 

Ons partijprogramma is een levend document, dit wil zeggen dat wij ons partijprogramma regelmatig 

zullen bijwerken en niet één keer in de vier jaar met een ‘nieuwe’ versie komen. Voor een aantal 

plannen komen wij met onderbouwingsstukken die u op www.partij-zee.nl kunt lezen. Er is te allen 

tijde ruimte voor nieuwe ideeën en dus ook ideeën van u. Stuur ons gerust een e-mail via 

info@partij-zee.nl om uw idee kenbaar te maken of met ons het gesprek aan te gaan.  

 

U kunt op ons rekenen. Mogen wij op uw stem rekenen?  

Namens team ZEE: Arie, Fred, Huib, Jan, Leonie, Marcel, Mira, Mirko, Rhea en Roos. 

 

 

http://www.partij-zee.nl/
mailto:info@partij-zee.nl
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De speerpunten van ZEE 
 

• Politiek met en voor de inwoners 

• Transparante bestuurscultuur 

• Bewoners en belanghebbenden daadwerkelijk betrekken. 

 

De kernwaarden van ZEE 
 

 

Verbindend 

ZEE wil de relatie tussen politiek, ambtenarij en de inwoners verbeteren en zo zorgen voor een groter 

gemeenschapsgevoel in Zandvoort en Bentveld. ZEE wil dat inwoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden gehoord worden en dat zij invloed hebben, voorafgaand aan besluiten die in de 

gemeenteraad worden genomen. ZEE is daarom goed bereikbaar en is altijd bereid tot een gesprek en 

uitwisseling van ideeën. 

 

Transparant 

In woord en geschrift via de website, sociale media en tijdens bijeenkomsten vertelt ZEE steeds hoe 

we tot voorstellen en besluiten komen, wat de afwegingen zijn en waarom we kiezen voor een 

bepaalde richting. ZEE wil inzicht geven in argumenten op grond waarvan keuzes zijn gemaakt en welke 

gevolgen deze keuzes hebben, zodat ZEE in alle openheid aanspreekbaar is op haar politieke besluiten. 

 

Verfrissend 

ZEE kijkt met een frisse blik naar de manieren waarop de lokale politiek bedreven zou kunnen worden. 

Dit geldt zowel voor de interne omgang in de gemeenteraad door bijvoorbeeld te werken met 

themacoalities, als voor de partij door te werken met een denktank. Uiteraard geldt dit ook voor de 

externe omgang van de gemeente met de inwoners door bijvoorbeeld het invoeren van burgerraden. 

Zo kan iedereen die dat wil meedenken over maatschappelijke vraagstukken. 

 

Dienstbaar 

ZEE staat in dienst van de inwoners van Zandvoort en Bentveld en niet andersom. Dit maken we 

concreet door opvolging te geven aan vragen en inbreng van inwoners. Eenmaal verkozen willen we 

ons inzetten om te zorgen dat de gemeente zo pro-actief mogelijk is in de uitvoering van haar taken. 

Zo zou er aan groenonderhoud of afvalverwijdering moeten worden gedaan voordat inwoners de 

behoefte voelen om overlast of nalatigheid te melden.  
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1. Een nieuwe bestuurscultuur 

1.1. Nieuwe vormen van inspraak 

 

ZEE wil dat inspraak van bewoners ertoe doet. De gemeenteraad, het college van burgemeester & 

wethouders moeten er zijn er voor de burgers en niet andersom. Elke burger van Zandvoort en 

Bentveld moet ervan uit kunnen gaan gelijk, eerlijk en onbevooroordeeld behandeld te worden door 

de gemeente. Daarom wil ZEE de lokale politiek ombuigen naar een cultuur waar de politiek de burgers 

dient en niet andersom. Politiek met en voor inwoners als gezamenlijke zoektocht naar de beste weg 

en de beste beslissingen, met dienstbare politici die niet pretenderen alles het beste te weten. 

ZEE wil met alle partijen zoeken naar mogelijkheden om de slagkracht te vergroten; het gesprek 

aangaan en samen kennis opbouwen, in plaats van elkaar afvallen in de raadsvergadering. Liever goede 

en gedragen besluitvorming dan haastige beslissingen. Vaak gaan processen hierdoor uiteindelijk juist 

sneller, omdat er minder bezwaren worden aangetekend. Alleen op die manier kan de gemeenteraad 

haar controlerende taak op Burgemeester & Wethouders ten volle benutten. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Themacoalities  

Themacoalities zijn coalities van raadsleden, in wisselende samenstelling per thema. In plaats 

van een bindend coalitieakkoord wordt op deze manier het belang van alle burgers op thema’s 

gediend. Themacoalities verkleinen de kans dat partijen de gehele raadsperiode tot de 

oppositie behoren en zorgen op die manier voor eerlijkere onderhandelingen. 

 

• Toegankelijke en veilige enquêtes 

Wij willen het enquêteproces verbeteren door te zorgen voor betere toegankelijkheid voor 

ouderen, een verlaagde kans op fraude door belanghebbenden en een betere waarborging 

van privacy voor de participanten.  

 

• Een burgerraad 

Een burgerraad is een willekeurig geselecteerde groep inwoners die namens de gemeente 

samenkomt om zich te informeren over een onderwerp om vervolgens, na onderlinge 

beraadslaging, tot een advies te komen en deze in te dienen bij de gemeenteraad en het 

college van Burgemeester & Wethouders. 

 

• Een jaarlijkse inwoners ideeën bijeenkomst 

Wij willen een jaarlijkse bijeenkomst tussen raadsleden, inwoners en andere betrokkenen met 

een voorafgaand ondersteuningstraject, waarin zij de ruimte krijgen om ideeën in te dienen 

ter verbetering van het woon- en leefklimaat in Zandvoort en Bentveld. De ideeën moeten 

serieus worden behandeld in de gemeenteraad. 

 

• Het raadgevend en het raadplegend referendum  

ZEE is voor het invoeren van het raadgevende en correctief raadgevend referendum wanneer 

andere vormen van participatie onvoldoende effect hebben gehad. Ook willen we dat de 

gemeenteraad zelf een referendum kan uitschrijven. Dat heet een raadplegend referendum. 
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1.2. Betere communicatie 

 

Een nieuwe bestuurscultuur vereist een nieuwe vorm van communicatie richting de inwoners. De 

gemeente heeft de taak om de juiste verwachtingen te scheppen en (vooraf) te communiceren 

waarom dingen gaan zoals ze gaan. Inwoners weten zo wat ze aan de gemeente hebben en wat ze 

kunnen verwachten. De gemeente dient actief te laten weten wat ze op welk gebied voor inwoners 

kan betekenen en het moet gemakkelijker worden gemaakt om naar de gemeente te stappen door 

bijvoorbeeld de optie tot anonimiteit te bieden. De gemeente moet snel gehoor geven aan inwoners 

en wanneer deze niet in staat is een inwoner te helpen, dient de inwoner actief te worden 

doorverwezen.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Gemeenteloketten 

Wij willen laagdrempelig te benaderen ‘loketten’ waar inwoners (indien ze dit willen anoniem) 

uitgebreide en persoonlijke ondersteuning krijgen bij vraagstukken over bijvoorbeeld de 

(ouderen)zorg of armoede. 

 

• Een Zandvoorts participatie-instituut 

Wij willen een instituut ter ondersteuning van inwoners die zich interesseren in de 

Zandvoortse gemeentepolitiek en ter begeleiding van inwoners die willen participeren.  

 

• Verplichte opvolging 

We willen dat er vanuit de gemeenteraad en vanuit het college van burgemeester & 

wethouders een verplichting komt om te luisteren en opvolging te geven aan elke vorm van 

inbreng. Dit betekent niet dat alle inbreng wordt overgenomen, maar wel dat iedereen een 

inhoudelijke en onderbouwde reactie krijgt. 

 

 

1.3.  Een nieuwe bestuurscultuur begint bij onszelf 

 

Verandering begint bij jezelf. Daarom is er bij ZEE nog voordat we begonnen aan ons 

partijprogramma nagedacht over de interne cultuur van onze partij- en hoe we deze goed houden. 

Hierdoor zijn we tot een aantal (voor Zandvoort) unieke beleidspunten gekomen, waarvan we hopen 

dat ook andere partijen deze op termijn gaan implementeren.  

 

Ons beleid: 

 

• De ZEE denktank 

ZEE is bezig met het opzetten van een denktank waar iedereen, ongeacht hun politieke 

voorkeur, lid van kan worden. Zo blijven we ook na de gemeenteraadsverkiezingen actief met 

inwoners in gesprek. 
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• Geen fractiediscipline 

Bij ZEE gaan we ervan uit dat we na zorgvuldige onderlinge beraadslaging tot unanieme 

beslissingen komen. Raadsleden bij ZEE worden niet onder druk gezet om een stem geven aan 

een coalitie of besluit waar zij niet achter staan.  

 

• Een levend partijprogramma 

We zullen ons programma regelmatig evalueren en zo nodig, naar de wens van onze leden en 

naar aanleiding van veranderende inzichten, aanpassen.  

 

• Politiek voor iedereen 

Wij hechten waarde aan de inbreng van alle inwoners. Met behulp van een eigen fonds maakt 

ZEE het mogelijk om inwoners met een krappe beurs een lidmaatschap aan te bieden, zodat 

ook zij gehoord worden. Uiteindelijk hopen we dat dit principe door de gemeente wordt 

overgenomen voor alle partijen (bijvoorbeeld gekoppeld aan de Zandvoortpas). 

 

• Altijd informeren 

ZEE probeert altijd te informeren hoe we tot beleidskeuzes zijn gekomen. Dit doen we via onze 

website, sociale media kanalen en/of nieuwsbrief. 

 

 

2. Ambtelijke samenwerking 

 
Zandvoort is een kleine gemeente met grote ambities. Om die ambities waar te maken is er een hoge 

ambtelijke kwaliteit nodig. Deze kwaliteit is al deels verbeterd door de ambtelijke samenwerking met 

de gemeente Haarlem. Doordat het salarisgebouw van een gemeente is gebaseerd op het 

inwoneraantal, kan Zandvoort lagere salarissen bieden dan grotere gemeenten. Door de ambtelijke 

samenwerking heeft Zandvoort de beschikking over meer specialistische kennis aangezien er meer 

geld beschikbaar is voor goede ambtenaren. Tegelijkertijd zijn juist door deze ambtelijke 

samenwerking ook zaken er op achteruit gegaan. Zo is de invloed van de gemeenteraad op wat er van 

het ambtelijk apparaat verwacht mag worden in de uitvoering flink verminderd, is de telefonische 

bereikbaarheid onder de maat en duurt het bijvoorbeeld langer voor er iets wordt gedaan met een 

melding.  

 

Onze standpunten: 

 

• Prestatieafspraken 

ZEE wil strengere prestatieafspraken over de kwaliteit en de mate van dienstverlening door de 

gemeente Haarlem. Hierbij hoort het goed vastleggen van wat er door de gemeente Zandvoort 

wordt verwacht en tevens van de gemeente Haarlem wat betreft het niveau van 

dienstverlening, ook als iets niet bij de standaard functieomschrijving hoort. 

 

• Bereikbaarheid 

Betere afspraken met de gemeente Haarlem over de invulling van de baliefuncties en de 

telefonische bereikbaarheid. 
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• Dienstbaar voor Zandvoort 

Gemeenteambtenaren dienen zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor inwoners van 

Zandvoort, zodat afstemming en informeren beter gaat. Zo kunnen ambtenaren van beide 

gemeenten vaker afwisselend in Zandvoort en Haarlem werkzaam zijn. 

 

• Bestuurlijke ondermijning 

De samenwerking mag nooit leiden tot ondermijning van het Zandvoortse gemeentebestuur. 

Als in Zandvoort bijvoorbeeld iets wordt besloten over handhaving verwachten wij geen 

tegenwerking vanuit de gemeente Haarlem. 

 

• Geen bestuurlijke fusie 

Zandvoort moet bestuurlijk onafhankelijk blijven. ZEE spreekt zich dan ook expliciet uit tegen 

een bestuurlijke fusie met de gemeente Haarlem. 

 

 

3. Bestuurskracht 

 
Zandvoort staat voor een aantal grote en langdurige opgaves waar een consequent bestuurskrachtige 

en kwalitatieve raad voor nodig is. Om dit te bewerkstelligen is er een mentaliteitsverandering nodig. 

Werken voor een beter Zandvoort als hoogste doel en samen als politiek beter worden door van elkaar 

te leren als middel. Momenteel gebeurt dit tweede nog nauwelijks. Na de verkiezingen organiseert de 

griffie standaard een inwerkprogramma voor alle nieuwe raadsleden om ze in een hoog tempo in te 

weken in de werkwijze van de raad. Daarna houdt het wel op qua training. In Zandvoort is het 

inwerkprogramma wel al verbeterd door het inwerkprogramma te veranderen in een intensief 

startprogramma, wat ook interessant is voor zittende raadsleden. Dat is een stap in de goede richting 

en ZEE zet die lijn graag door. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Een (nog) uitgebreider startprogramma 

ZEE ziet mogelijkheden voor het intensiveren van het startprogramma. Daarom willen wij een 

extra week tijd voor trainingen en cursussen, over onderwerpen die nog niet worden 

behandeld in het huidige startprogramma, te behandelen onderwerpen zouden dan 

bijvoorbeeld kunnen gaan over beleidsvelden, begrotingen en samenwerkingsverbanden.  

 

• Een leertraject voor wethouders 

Wethouders hebben veel invloed op het beleid waarbij er geen kaders zijn vastgesteld door de 

gemeenteraad. Daarom is het van belang dat ook wethouders een leertraject doorlopen op 

het gebied van communicatie, onderhandeling en integriteit om zo de kwaliteit van hun 

functioneren zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. 
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4. Zorg en welzijn 
 

Voor ons staat de menselijke maat in de gezondheidszorg centraal. Dit betekent: meer preventie, 

meer voorlichting, afstappen van ziekte als verdienmodel en vooral zorg op maat. Daarbij geven wij 

iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Helaas zien we 

dat decentralisatie van de jeugdzorg en de daarbij behorende bezuinigingen nog niet hebben geleid 

tot een grotere betrokkenheid en het verkorten van wachtlijsten, hier moet verandering in komen. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Efficiënte jeugdzorg 

ZEE wil in samenwerking met andere gemeenten in Noord-Holland onderzoeken hoe we de 

jeugdzorg financieel efficiënter kunnen inrichten, gepaard met een gelijktijdige verbetering 

van de persoonlijke hulp en zorg voor jongeren. 

 

• Het ondersteuningsloket 

ZEE wil dat het zorgloket wordt uitgebreid. Inwoners moeten hier persoonlijke ondersteuning 

kunnen krijgen met al hun vragen over tegemoetkomingen, vergoedingen en gemeentelijke 

regelingen die op hun situatie van toepassing zijn, zodat het huidige doolhof van 

(gemeentelijke) regelingen een geëffend pad wordt. Ook kan hier extra informatie worden 

ingewonnen over de beschikbare hulp binnen Zandvoort die niet onder de WMO valt.  

 

• Ondersteuning voor mantelzorgers 

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten en soms ook aan 

onbekenden. Wij willen mantelzorgers beter ondersteunen vanuit de gemeente, door 

bijvoorbeeld een parkeervergunning voor mantelzorgers aan te bieden.  

 

• Digitale ondersteuning 

Wij willen een hulpteam dat inwoners met minder digi-vaardigheden (veelal ouderen) 

ondersteunt en voorlicht op het gebied van digitalisering en cybercrime. 

 

• WMO 

In de komende raadsperiode moet de ondersteuning van de WMO opnieuw worden 

aanbesteed. ZEE wil dat inwoners bij deze aanbesteding worden betrokken, doordat zij vooraf 

kunnen meedenken over relevante eisen. Met name de lange (wacht-)termijn tussen een 

WMO-aanvraag en de feitelijke hulp moet worden ingekort. 
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5. Ouderen  
 

De omstandigheden van senioren kunnen erg verschillend zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om 

vanuit de gemeente meerdere opties te faciliteren waardoor senioren hun dagelijks leven zoveel 

mogelijk zelf kunnen inrichten.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Een sterk sociaal wijkteam 

Wij willen contact met het sociaal wijkteam laagdrempeliger maken voor ouderen, door 

bijvoorbeeld inloopochtenden niet alleen op het gemeentehuis, maar ook in Nieuw Unicum, 

woonzorgcentrum Bodaan en in Pluspunt te realiseren.  

 

• Een meldpunt voor ouderen 

ZEE wil voor ouderen een meldpunt waar ze onderling pestgedrag, nalatigheid in de 

dienstverlening of respectloze behandeling kunnen aangeven. Een vertrouwenspersoon kan 

hier dan vervolgens actie op ondernemen.  

 

• De mobiliteit van ouderen 

We willen dat de mobiliteit van ouderen altijd meeweegt tijdens het ontwikkelen van plannen 

voor infrastructuur en bouw, zodat zij veilig op hun plaats van bestemming kunnen komen en 

deel kunnen blijven uitmaken van het maatschappelijk leven; denk aan brede stoepen en 

schuine trottoirbanden. 

 

• De terugkeer van het bejaardentehuis en doorstroming 

ZEE wil lobbyen voor de herintroductie van iets soortgelijks als het bejaardentehuis, als variant 

op zelfstandig wonen. Ook willen we onderzocht hebben welke mogelijkheden er zijn tot 

doorstromen naar kleinere huurwoningen, bijvoorbeeld woningen die middels een stichting 

kunnen worden gekocht en vervolgens worden verhuurd aan de doelgroep. 

 

6. Onderwijs en jeugd 
 

De landelijke trend van schaalvergroting en normering in het onderwijs heeft een negatief effect op 

de persoonlijke aandacht voor leerlingen en limiteert het onderwijs tot kaders, waardoor er vaak te 

weinig ruimte is voor het optimaal uitvoeren van de taak. Ook is er een groeiende roep om de lokale 

inspraak van jongeren te vergroten en op scholen meer aandacht te besteden aan maatschappelijke 

thema’s, om zo radicalisering, isolement en gezondheidsproblemen te voorkomen en bestrijden. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Een volwaardige HAVO in Zandvoort 

We Ondersteunen het Wim Gertenbach College in de wens om HAVO-onderwijs ook in de 

bovenbouw aan te bieden. 
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• Burgerschapsvorming in het onderwijs verbeteren 
Burgerschapsvorming is geen vak, maar een taak van scholen. ZEE streeft ernaar om jongeren 
op een volwaardige manier deel te laten nemen aan politiek en maatschappij door deze taak 
te intensiveren. Jongeren verdienen invloed op hun leefwereld en verdienen daarbij 
ondersteuning in meningsvorming. ZEE denkt daarbij aan een jeugdburgemeester en 
participatie bijeenkomsten voor jongeren. 

 

• Een veilige leeromgeving 

Goede scholen zijn veilige scholen waar geen sprake is van discriminatie en van 

identiteitsverklaringen die mensen uitsluiten. Daarom streeft ZEE naar goede voorlichting over 

de westerse waarden zoals vrijheid van expressie, meningsuiting en religie en moet er in het 

Zandvoortse onderwijs aandacht zijn voor groepen die vaak last ondervinden van 

discriminatie, zoals LHBTIQ+ers. 

 

• Locatie voor “de school” 

ZEE wil met de innovatieve onderwijsinstelling “De school” zoeken naar een nieuwe locatie in 

Zandvoort. 

 

 

7. Armoede  
 

Ook in Zandvoort is veel verborgen armoede. Schaamte speelt een grote rol, waardoor veel armoede 

onzichtbaar blijft. De noodzaak van de voedselbank evenals enkele lokale goede doelen, maakt 

duidelijk dat er huishoudens zijn die in financiële nood verkeren. Dit leidt vaak tot andere problemen 

zoals gezondheidsproblemen, kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als kinderen uit financieel 

gezonde gezinnen en verpaupering van woningen. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Laagdrempelige ondersteuning bij armoede 

We willen aanvragen voor vergoedingen, tegemoetkomingen of een Zandvoortpas waar 

bewoners recht op hebben, vereenvoudigen en gemakkelijker maken. Tevens willen we zorgen 

dat de verschillende afdelingen binnen de gemeente die verantwoordelijk zijn voor  deze 

vergoedingen, tegemoetkomingen en de Zandvoortpas, beter met elkaar communiceren. 

 

• Extra kosten schoolgaande kinderen 

ZEE wil dat de aanvraag voor financiële tegemoetkomingen vereenvoudigd wordt en dat 

gemeentegelden daadwerkelijk worden gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden. 

Denk aan de vrijwillige eigen bijdrage op scholen, contributie voor sportclubs, zwemles of een 

nieuwe fiets. 
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• Een verbeterde Zandvoortpas 

ZEE wil het pakket van kortingen dat valt onder de Zandvoortpas uitbreiden en overzichtelijker 

maken en ZEE wil beter bijhouden waar de Zandvoortpas geldig is. 

 

• Laagdrempelig contact met het wijkteam 

Wij willen het contact met het sociaal wijkteam laagdrempeliger maken voor inwoners die te 

maken hebben met armoede of financiële problematiek, door bijvoorbeeld inloopochtenden, 

niet alleen op het gemeentehuis en pluspunt, maar ook in Nieuw Unicum en woonzorgcentrum 

Bodaan te realiseren. 

 

• Mensen beter informeren over minimaregelingen  

Inwoners van de gemeente Zandvoort met een laag inkomen maken niet altijd gebruik van de 

financiële ondersteuning die gemeente en fondsen bieden. Dit komt vaak doordat niet alle 

regelingen bekend zijn. Wij willen mensen actiever informeren over welke minimaregelingen 

er zijn en waar zij gebruik van kunnen maken. 

 

 

8. Verbinden maatschappelijke initiatieven 
 

Binnen Zandvoort zijn er diverse initiatieven op maatschappelijk terrein. Veel van deze initiatieven zijn 

particulier gestart. ZEE wil deze initiatieven ondersteunen, omdat deze allemaal meerwaarde bieden 

voor hun doelgroepen.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Vergroten zichtbaarheid 

Niet alle initiatieven zijn bekend bij hun doelgroepen. ZEE wil dat de initiatieven meer bekend 

worden bij de inwoners van Zandvoort en dat er via het gemeentelijker zorgloket makkelijker 

kan en wordt doorverwezen. 

 

• Kennis delen en verbinden 

Door de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen, kan kennis worden 

gedeeld en kan vervolgens beter hulp worden geboden aan de verschillende doelgroepen.  
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9. Veiligheid 

 
Onder meer het landelijk politietekort, een groeiende toeristische sector en groeiende 

jeugdproblematiek vragen om de aandacht van de gemeenteraad. Het is de taak van de gemeente om 

de veiligheid in Zandvoort en Bentveld te waarborgen, door handhaving zo efficiënt mogelijk in te 

zetten en te zorgen voor goede onderlinge samenwerking tussen alle organisaties die kunnen 

bijdragen aan de veiligheid. Ook moet worden ingezet op preventie door het begeleiden en voorlichten 

van jongeren, ouders en onderwijzers. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Preventie als startpunt  

ZEE wil dat de gemeente toeziet op een verbeterde samenwerking tussen jeugdwerkers, 

maatschappelijke organisaties, handhaving, politie en scholen. Zo wordt actief en breed 

ingezet op (drugs- en criminaliteits)preventie. Zo nodig moet hiervoor de APV (gemeentelijke 

regelgeving) worden aangepast.  

 

• Een centraal vertrekpunt voor handhavers 

Door de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem reizen handhavers uit Zandvoort 

naar een centraal vertrekpunt in Haarlem voor kleding en een briefing om vervolgens weer 

(deels met de bus) naar Zandvoort te gaan. Dit is inefficiënt, aangezien dit elke dag ongeveer 

anderhalf uur aan werktijd kost per handhaver. Wij willen daarom een centraal vertrekpunt 

voor handhavers in Zandvoort zelf. 

 

• Een moderne reddingsbrigade 

We willen de faciliteiten van de reddingsbrigade uitbreiden met zowel drones voor in de lucht 

als ook drones voor onderwater. Dit is niet alleen effectiever voor bepaalde operaties, maar 

bespaart ook geld; zo zijn de kosten voor onderhoud van drones laag en zijn ze elektrisch, dus 

is er geen brandstof nodig. 

 

• Actieve handhaving 

Handhavers zijn op dit moment maar tot 23:00 actief terwijl het nachtleven zeker in de zomer 

dan nog in volle gang is. Daarom willen we dat handhavers tot minstens 01:00 en op drukke 

dagen tot 03:00 aanwezig zijn.  

 

• Campagne voor hulpverleners 

ZEE wil een campagne ter verbetering van het imago van handhavers en andere hulpverleners. 

Ook willen wij deze campagne richten op jongeren om te ze inspireren om hulpverlener te 

worden. Daarnaast willen wij jongeren aanmoedigen om als vrijwilliger hulpverlener te 

worden bij het Rode Kruis, de Reddingsbrigade of Pluspunt in Zandvoort. 
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10. Wonen 

 

Er ligt landelijk een grote opgave om te voldoen aan de vraag naar woningen. In de regio worden daar 

afspraken over gemaakt, maar door onder andere kostenstijgingen in de bouw is de invulling een 

ingewikkeld vraagstuk. Met name jongeren komen in de knel door de stijgende huizenprijzen. Maar 

ook voor andere huishoudens met lage en gemiddelde inkomens worden huizen steeds 

onbereikbaarder. Hierdoor zijn andere maatregelen nodig dan de maatregelen die tot nu toe genomen 

zijn. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Instellen fonds betaalbare koop 

In overleg met onder andere de provincie Noord-Holland willen we kijken naar de 

mogelijkheden van een fonds betaalbare koop. Met dit fonds wordt het verkopen van 

koopwoningen uit de sociale sector betaalbaar gehouden voor de lagere en middeninkomens. 

 

• Verhogen woningbouwambitie 

ZEE wil onderzoeken of de woningbouwambitie van de gemeente verhoogd kan worden om 

zodoende te kunnen anticiperen op de verwachte toenemende vraag tot en met 2025. Dit 

willen we doen door een onderzoek in te stellen naar mogelijke verdichting en we willen actief 

zoeken naar creatieve oplossingen voor het bouwen van of verbouwen van panden tot 

woningen (bijv. woningen boven winkels en het concept 18-28). ZEE wil het 

“Uitvoeringsprogramma Wonen Gemeente Zandvoort 2019 t/m 2025” aanscherpen door de 

ambitie van de gemeente om 30% sociale huurwoningen te bouwen verhogen naar 40% 

sociale huur- en koopwoningen. Als gevolg van deze verhoging met 10% wordt het aandeel 

vrije woningen verlaagd van 30% naar 20%. 

Als onderdeel van de woningbouwambitie moet ook gekeken worden naar stadsvernieuwing, 

 waarbij duurzame nieuwbouw in de plaats komt van deels verouderde huidige woningen. 

 Dit vergt zorgvuldige afstemming met de bewoners. 

 

• Een dwingendere gemeente 

ZEE wil dat de gemeente binnen haar bevoegdheden en mogelijkheden dwingender gaat 

optreden in het aansturen en corrigeren van ongewenste situaties, zoals langdurige leegstand 

en lange verbouwingstrajecten en het daadwerkelijk controleren en handhaven van verleende 

vergunningen. Denk hierbij ook aan een woonplicht. 
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11. Infrastructuur en mobiliteit  
 

Met mooi weer en bij grote evenementen is Zandvoort vaak slecht bereikbaar. Dit vraagt om een beleid 

dat een oplossing biedt aan mensen die afhankelijk zijn van betrouwbare vervoersdiensten van, naar 

en binnen Zandvoort. Grotere vraagstukken op het gebied van de infrastructuur en de mobiliteit 

vragen om een grondige(re) aanpak. Hierbij is het noodzakelijk om na te denken over de lange termijn 

om zo te voorkomen dat een wildgroei aan kortetermijnoplossingen de situatie in de toekomst 

compliceert. Daarbovenop moet er meer aandacht komen voor mensen met fysieke beperkingen, de 

verbinding tussen Nieuw-Noord en het centrum met het OV, onveilige verkeerssituaties en de 

infrastructuur voor alternatieve vormen van vervoer. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Het dijk-in-duin principe 

ZEE wil een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een dijk-in-duin (met als 

voorbeeld Katwijk aan Zee) met parkeergarage aan de kuststrook van Zandvoort Noord. 

Hierdoor ontstaat er ook nieuwe ruimte om de ambities van de omgevingsvisie 2040 waar te 

maken. 

 

• Voorrang voor inwoners 

ZEE wil onderzoek naar een systeem waardoor inwoners, zorgverleners en werkenden (in 

Zandvoort) bij filedrukte op onze twee toegangswegen voorrang of doorgang krijgen bij 

afsluiting. 

 

• Een verbeterde parkeerervaring 

ZEE wil de parkeerervaring voor toeristen stroomlijnen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van 

een online omgeving waar alle parkeerinformatie inzichtelijker is, plus de inzet van meer 

verkeersregelaars en digitale borden. Hierbij hoort ook het plaatsen van extra snellaadpalen. 

 

• Maximumsnelheid op het strand 

ZEE wil een maximumsnelheid voor auto’s die over het strand rijden, met uitzondering van 

hulpdiensten.  

 

• Fietsparkeerplekken 

ZEE het per fiets bereiken van Zandvoort aantrekkelijker maken door de bouw van ruime en 

overzichtelijke fietsenstallingen en het aanbieden van voldoende en praktische 

fietsparkeerplekken. Tevens willen wij specifieke parkeerplaatsen voor scooters waar verplicht 

geparkeerd dient te worden. Met de toename van het aantal elektrische fietsen dienen de 

fietsenrekken wel de mogelijkheid te hebben om de fiets goed op slot te kunnen zetten en 

veilig achter te kunnen laten. 

 

• Verbetering busverbinding met Haarlem 

Met name de verbinding met Haarlem met de bus kan verbeterd worden. ZEE wil een gedegen 

onderzoek naar de mogelijkheden van een busbaan vanuit Noord, langs het spoor naar 

Overveen, met aansluiting op de scholen en werklocaties. Hierbij kan ook gekeken worden 

naar een combinatie met een fietspad.  
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12. Ruimtelijke ordening, natuur en landschap 
 

Rondom Zandvoort en Bentveld ligt 8.000 hectare natuurgebied dat een hoge bescherming geniet 

(Natura 2000). Door het verbeteren van wandel- en fietspaden kunnen de mogelijkheden voor 

landschapsbeleving in Zandvoort en Bentveld worden vergroot. De karakters van Bentveld, Zandvoort-

Zuid, -Centrum, -Noord en Nieuw-Noord verschillen enorm. Deze vijf karakters zijn allen per fiets in 

ruim een kwartier te beleven. Vijf verschillende karakters omgeven door schitterende natuur. Met de 

toenemende druk op de beperkte ruimte, door toenemend toerisme en de stijgende vraag naar 

woningen is een duidelijke visie op de ruimtelijke ordening nodig.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Een Zandvoortse uitstraling 

ZEE wil dat Zandvoort Centrum wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten gebied met een 

nadrukkelijke Zandvoortse uitstraling; onder andere gericht op het renoveren en bouwen van 

panden met een mooie façade in de traditionele Zandvoortse stijl en het leggen van nieuwe, 

meer moderne meer rustieke tegels. ZEE wil dat het culturele erfgoed van Zandvoort weer 

zichtbaar wordt en meer wordt beleefd. 

 

• Coproductie 

ZEE wil dat voor vraagstukken in de ruimtelijke ordening de Gemeente het al in 2017 

vastgestelde beleid voor participatie, werkelijk uitvoert. In dit voorstel staat dat inwoners en 

belanghebbenden serieus als co-producent worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting 

van de openbare ruimte. Waar mogelijk wil ZEE dit opgeschaald zien naar het niveau van 

mede-beslisser, zodat inwoners daadwerkelijk invloed hebben op de inrichting en beleving van 

hun omgeving. Hier is mogelijk ook een rol voor de eerder benoemde burgerraad neergelegd 

 

• Het strand voor iedereen 

ZEE wil zich inzetten om het strand verder toegankelijk te maken voor minder validen door 

bijvoorbeeld het plaatsen van extra houten loop-/rijpaden voor mensen met een rolstoel of 

rollator. 

 

• Het dijk-in-duin principe 

ZEE is voorstander van het dijk-in-duin principe voor ondergronds parkeren en 

kustbescherming. Wij willen daarom een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg 

hiervan aan de noordkant. Het dijk-in-duin creëert nieuwe ruimte voor ontwikkelingen en 

extra parkeermogelijkheden. 

 

• Een levendig Nieuw-Noord 

ZEE ondersteunt dat in Nieuw-Noord kleinschalig ondernemen gestimuleerd wordt ter 

verlevendiging van de wijk. Denk daarbij onder andere aan kleine werk- en bedrijfsruimten, 

horeca, ateliers en woon-werkwoningen. Mogelijk is een combinatie met maatschappelijke 

initiatieven en een broedplaats voor startende bedrijven haalbaar.  
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13. Kunst & Cultuur 
 

Zandvoort heeft een speciale band met kunst en cultuur. Of het nu komt door het (grote) aantal 

kunstenaars afkomstig uit Zandvoort of door het feit dat Zandvoort en de omgeving als inspirerend 

wordt gezien en derhalve als thema wordt gebruikt. Dit is iets waar we met recht trots op mogen zijn, 

moeten blijven koesteren en moeten uitdragen. Tevens verhoogd een bloeiend kunstleven de 

leefbaarheid en kan het een factor van economische betekenis zijn: het verbindt inwoners en trekt 

bezoekers aan. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Een divers aanbod 

ZEE wil dat de gemeente het aantrekkelijk maakt voor (brede) samenwerking tussen de musea 

in Zandvoort en daarbuiten en samenwerking bevordert met en tussen andere culturele 

instellingen. Ook wil ZEE bijvoorbeeld wandelroutes over kunst en cultuur creëren in overleg 

met horeca en kunstinstellingen. Denk aan een beeldenroute of een historische route. 

 

• Zandsculpturen terug in Zandvoort 

ZEE wil de mogelijkheden onderzoeken om de Zandsculpturen definitief terug te halen naar 

Zandvoort. 

 

• Een bezoekerscentrum in Nieuw-Noord 

We willen dat er in Nieuw-Noord een bezoekerscentrum komt voor de duingebieden. Naast 

informatieverstrekking kan er in het bezoekerscentrum ruimte worden gecreëerd voor 

tentoonstellingen en kan er mogelijk ruimte worden gemaakt voor lokale ondernemers om 

hun producten te verkopen, kunnen interactieve wandeltochten worden aangeboden en is er 

gelegenheid om een kop koffie te drinken met zicht op het duingebied. 

 

• Kunst & cultuur in het onderwijs 

ZEE wil een vergaande samenwerking tussen de gemeente en onderwijs- en 

cultuurinstellingen. Naast de al bestaande gratis toegang voor het Zandvoorts museum voor 

jongeren tot 18 jaar willen we een kunst & cultuur-kortingspas voor jongeren, waarmee het 

laagdrempeliger moet worden om bijvoorbeeld een opvoering in het theater De Krocht te 

bezoeken. 

 

• Een nieuwe markt voor toerisme 

ZEE wil in samenwerking met Zandvoort Marketing meer toeristen aantrekken die van kunst 

& cultuur houden. Zo willen we nadenken over een programmering waardoor mensen naar 

Zandvoort willen komen en willen we de zichtbaarheid van de bestaande programmering voor 

de musea en theater De Krocht zowel in als buiten Zandvoort vergroten. 
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14. Milieu en duurzaamheid 
 

Het behoud van ons milieu is in het door natuur omringde Zandvoort een belangrijke taak. Deze 

nemen we dan ook serieus. Wij zien wel dat de rijksoverheid te weinig oog heeft voor mensen met 

lagere inkomens en dat de opgelegde duurzaamheidsdoelen niet haalbaar zijn. Hier ligt een taak voor 

de gemeente om juist voor en met deze groepen te kijken wat wel haalbaar is. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Verduurzaming woningen voor de lagere inkomens 

ZEE wil dat huizenbezitters met lagere inkomens meer tegemoet worden gekomen in het 

verduurzamen van hun huis. Hiervoor kan bijvoorbeeld een fonds worden aangelegd. 

Verduurzaming zorgt zo ook voor financiële verlichting bij mensen die dit goed kunnen 

gebruiken. Ook wil ZEE onderzoeken waar sloop/nieuwbouw mogelijk is, zodat er duurzamer 

en passender bij deze tijd kan worden teruggebouwd. Lagere inkomens profiteren zo van 

zuiniger energieverbruik door de nieuwbouw. 

 

• Schoonhouden openbare ruimte ook in de wijken buiten het centrum 

ZEE wil dat het niveau van het schoonhouden van de openbare ruimtes minimaal op het 

huidige niveau blijft en dat er extra aandacht uitgaat naar de wijken buiten het centrum. Dit 

vraagt herijking van de afspraken met Spaarnelanden. ZEE is trots op initiatieven als 

“schoonwandelen Zandvoort” en mensen die uit zichzelf rotzooi opruimen, maar het ultieme 

doel moet zijn dat dit niet meer nodig is. 

 

• Meer prullenbakken 

We willen meer prullenbakken op paden in natuur en op het strand om te voorkomen dat 

mensen hun afval overal achterlaten. Ook in het dorp zelf moeten we onderzoeken of extra 

afvalbakken moeten worden geplaatst. 

 

• Duurzaamheidsloket 

Voor de verduurzaming van de eigen woning worden door onder meer Europa en het Rijk 

diverse subsidies beschikbaar gesteld, naar gelang het belang van stimulering van bepaalde 

duurzame maatregelen. Daar waar nodig kijkt de gemeente of inwoners genoeg toegang 

hebben tot middelen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en zorgt de gemeente 

middels het duurzaamheidsloket voor een permanente vraagbaak voor inwoners. 
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15. Sport 

 

We mogen trots zijn op ons brede en kwalitatieve sportaanbod. ZEE wil dit aanbod in stand houden en 

voortbouwen op wat we hebben. Dit willen we onder andere doen door na te denken over sport als 

onderdeel van de zorg. Daarbovenop is er is een enorme potentie om Zandvoort landelijk of zelfs 

internationaal op de kaart te zetten als centrum van de (water)durfsport. 

 

Onze voorstellen: 

 

• Topsportcentrum aan zee 

Wij zijn voor de eerder gemaakte plannen voor een (water)topsportcentrum aan zee en willen 

ons inzetten om deze op termijn te realiseren. 

 

• Omni-vereniging Duintjesveld en tennishal 

ZEE ondersteunt de realisatie van een omni-vereniging op Duintjesveld en de realisatie van de 

tennishal. Ook wil ZEE dat in overleg met de sportverenigingen wordt gekeken naar 

meervoudig gebruik door de velden ook buiten de trainingen en wedstrijden om toegankelijk 

te maken voor bijvoorbeeld scholen of recreatief sporten. 

 

• Verbetering openbare sportvoorzieningen 

Zandvoort kent diverse speel- en sportveldjes. Deze verdienen op korte termijn een 

opknapbeurt. Daarnaast wil ZEE in overleg met de Sportraad op zoek naar mogelijke 

uitbreiding van het aanbod.  

 

• Sociaal sporten 

ZEE wil in overleg met de verenigingen de sociale component van sportverenigingen 

verstevigen. Sport kan naast “gezond en gezellig” ook een maatschappelijk leerelement 

bevatten. Denk bijvoorbeeld aan LHBTIQ+-voorlichting voor coaches, sporten voor mensen 

met fysieke of mentale beperkingen en sport als preventie voor criminaliteit. 

 

• Samenwerken met sportadviesorganen 

We willen de verhouding tussen de gemeente en adviesorganen op het gebied van sport, zoals 

de Zandvoortse sportraad en Sportservice, verbeteren en in samenwerking met deze 

organisaties de in het sportakkoord vastgestelde doelen realiseren. 

 

• Speelplekken  

Spelen is de basis voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van elk kind. Het is 

belangrijk bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals lopen, springen en 

klauteren. Daarnaast bij de ontwikkeling van zelfbeeld, zelfredzaamheid, normen en 

waarden, alsook bij het leren logisch denken en structureren in ruimte en tijd. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat ieder kind (veilig) buiten kan spelen en bewegen. Om dit mogelijk te 

maken moeten de speelplekken goed worden onderhouden. In overleg met buurtbewoners 

zetten wij in op het creëren van een veilige en fijne speelplek in iedere buurt. 
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16. Economie, toerisme en evenementen 
 

Vooral in het zomerseizoen is het strand een stuwende kracht voor de ontwikkeling van de economie 

en het toerisme. Tegelijkertijd is er de zoektocht naar duurzaamheid in het toerisme, het beheersbaar 

houden van de drukte en het zoeken naar de balans tussen bewoners en evenementen. Ongeveer 60% 

van de werkgelegenheid is gerelateerd aan recreatie en toerisme. Bovendien is het aantal banen in 

Zandvoort relatief laag in verhouding tot de inwoners, mede als gevolg van veel seizoenswerk. Buiten 

het seizoen staat de (toeristische) economie onder druk. Zandvoort wil het hele jaar rond 

aantrekkelijker worden voor toerisme door het combineren van toeristische, recreatieve en zakelijke 

activiteiten. Ook wil de gemeente dat Zandvoort een interessante vestigingsplaats wordt voor 

ondernemingen. ZEE onderschrijft dit.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Stimuleren recreatieve activiteiten en zakelijke dienstverlening  

Zandvoort heeft nauwelijks uitbreidingsruimte voor industriële en logistieke vestgingen. ZEE 

wil daarom dat de gemeente een zo actief mogelijke rol vervult in het stimuleren van 

bedrijvigheid inzake recreatieve activiteiten en in de zakelijke dienstverlening om zich in 

Zandvoort te vestigen, teneinde meer werkgelegenheid te realiseren. Daarbij kan Zandvoort 

inspelen op de kenniseconomie waarbij overal, op voorwaarde dat er toereikend internet 

voorhanden is, kan worden gewerkt en waarbij de behoefte aan ontmoeting en interactie 

toeneemt. Vroeger ging je met de trein naar je werk in Amsterdam. Je kunt ook als ZZP’er 

vanuit Amsterdam naar Zandvoort komen om een dag te werken, van de horeca gebruik te 

maken en/of te ontspannen en te sporten. 

 

• Strengere regels voor vakantieverhuur 

Zandvoort wil een meldpunt opzetten om slechte naleving van het vakantieverhuur en Airbnb-

beleid tegen te gaan. 

 

• Trots op onze duinen 

ZEE wil in samenwerking met Zandvoort Marketing nieuwe toeristische doelgroepen 

aantrekken gericht op cultuur en natuur.  

 

• Een verbeterde informatieverstrekking aan bezoekers 

ZEE wil dat er weer een VVV-kantoor komt in het centrum met het accent op de horeca, het 

strand en de uitgaansmogelijkheden. Ook wil ZEE een VVV-kantoor in Nieuw-Noord als 

onderdeel van een nieuw op te richten duincentrum met het accent op flora en fauna. 

 

• Een bezoekerscentrum in Nieuw-Noord 

We willen dat er in Nieuw-Noord een bezoekerscentrum komt voor de duingebieden. Hier kan 

informatie gegeven worden over wandel- en fietsroutes. Naast informatieverstrekking is er in 

het bezoekerscentrum ruimte voor een tentoonstelling over de Zandvoortse geschiedenis, zijn 

er educatieve speelplekken voor kinderen en is er gelegenheid om een kop koffie te drinken 

met zicht op het duingebied. 
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• Van Zandvoort genieten op de fiets 

ZEE wil meer aandacht voor de verschillende plekken in Zandvoort door recreatieve fietsroutes 

uit te zetten, waarbij ook kennis wordt gemaakt met onder andere Nieuw-noord en Bentveld. 

Dit kan ook stimulerend werken voor aanpalend kleinschalig ondernemerschap. 

 

• Behoud van het naaktstrand 

Zandvoort heeft een door bezoekers goed gewaardeerd naaktstrand. ZEE wil zich inzetten voor 

het behoud en de populariteit van dit stukje strand. Dit willen we bijvoorbeeld doen door 

Zandvoort Marketing de opdracht te geven om ook naturistische doelgroepen aan te trekken 

en door houten wandelpaden te creëren voor de minder validen. 

 

• Evenementen 

Zandvoort kent een rijk palet aan evenementen. In overleg met bewoners, ondernemers en 

organisatoren willen we -passend bij het gewenste toeristisch profiel- onderzoeken hoe we 

een goede jaarrond-agenda kunnen opstellen met een goede verscheidenheid aan 

evenementen.  

 

• Grip op de ontwikkelingen 

ZEE ziet dat Zandvoort een aantrekkelijke plek is voor een aantal grote investeerders in de 

horeca, toerisme en evenementen. Daarmee wordt er een economische boost gegeven die 

Zandvoort goed kan gebruiken. Tegelijkertijd moet de gemeente grip houden op 

erfpachtafspraken en moet de langetermijnvisie niet ondergeschikt worden gemaakt aan 

kortetermijninvesteringen. ZEE wil dat er goed onderzoek komt naar de mogelijkheden om 

grip te houden op deze ontwikkelingen. 

 

 

17. Digitalisering 
 

Het gebruik van data, digitalisering en technologie neemt ook bij de gemeente Zandvoort toe. Dit is 

goed, omdat het tot efficiëntie kan leiden doordat werkprocessen geautomatiseerd worden. 

Gelijkertijd kan data ook verkeerd gebruikt worden en kunnen er op basis van onduidelijke algoritmes 

ook verkeerde besluiten worden genomen.  

 

Onze voorstellen: 

 

• Inzicht in algoritmes 

ZEE wil inzicht hebben in de gebruikte algoritmes bij besluitvorming, hoe deze tot stand zijn 

gekomen en wat de parameters zijn waarop geautomatiseerde besluiten worden genomen. 

Ook wil ZEE deze zo veel mogelijk (binnen de grenzen van de AVG en veiligheid) openbaar 

maken.  

 

• Camera-register 

ZEE wil inzicht hebben in de in de openbare ruimte geplaatste camera's, de gebruikte techniek 

er achter en wat er met de beelden gebeurt. Naar analogie van Amsterdam willen we een 

openbaar camera-register. 



 
22 

 

• Data-eigenaarschap 

ZEE wil het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens beperken tot een minimum. 

Persoonsgegevens (behoudens de wettelijk verplichte) mogen alleen worden verzameld met 

expliciete toestemming en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor een gemeentelijke dienst.  

 

 

18. Financiën 
 

De gemeentebegroting 2022 gaat uit van € 63 miljoen ontvangsten en € 63 miljoen uitgaven. ZEE wil 

dat op korte en lange termijn het evenwicht tussen de baten en de lasten wordt gehandhaafd, dus 

geen financiële tekorten. Wij willen de gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalheffing) 

zo stabiel mogelijk houden.  

Wij zijn van mening dat de gemeente permanent een inspanningsverplichting heeft om de budgetten 

voor ondersteuning en zorg, werk, inkomen en schulden zo goed en efficiënt mogelijk te besteden. Dat 

betekent ook dat ZEE onderkent dat het uitvoeren van plannen steeds een afweging is tussen wensen, 

noodzakelijkheid, haalbaarheid en financiële mogelijkheden.  

ZEE ziet wel mogelijkheden om de inkomsten te vergroten door bijvoorbeeld aanvragen voor de 

omgevingsvergunning iets hoger te belasten en met de inkomsten een fonds te creëren voor 

bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte. Zo wil ZEE in overleg kijken waar en voor wie er 

nog meer mogelijkheden zijn.  

 

Afsluiting 
 

In 18  hoofdstukken hebben we u meegenomen in onze denkbeelden over en voor de toekomst van 

Zandvoort. Wij beseffen ons dat veel plannen voor de langere termijn bedoeld zijn en niet van vandaag 

op morgen kunnen worden gerealiseerd.  

Daarbij hebben we straks te maken met 17 raadsleden die met elkaar tot besluitvorming moeten 

komen voor een beter en mooier Zandvoort. Laten we beginnen met opzoeken van samenwerking met 

de collega-raadsleden, het college en vooral ook met ú. Zo wordt Zandvoort weer Echt Eén. 

 

 

 

 

 

Zandvoort, 21 februari 2022 


