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Visie 
 
SHK is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, 
ongeacht leeftijd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken 
staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving, maar met 
name voor de kwetsbare ouderen en jongeren. 
 
SHK staat midden in de samenleving en zal het contact met de inwoners zoeken door actief naar ze 
toe te gaan en om hun mening te vragen. 
Hollands Kroon is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen leven, met een goede 
economische bedrijvigheid, waar inwoners van de gemeente kunnen werken en recreëren en waar 
voldoende onderwijsmogelijkheden zijn. 
 
Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 
Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving om goede ideeën 
en initiatieven vorm te geven. De komende jaren zal het een belangrijk agendapunt zijn om in de 
samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken. Wij zijn daar een groot voorstander van en 
over de vorm en uitvoering willen wij graag met betrokkenen in gesprek gaan. 
 
Initiatieven die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid dienen door de gemeente gefaciliteerd 
en ondersteund te worden. 
Wijkteams kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen en dit geldt ook voor dorpsraden en 
buurtverenigingen. 
 
Daar SHK burgerparticipatie altijd hoog in het vaandel heeft staan, zijn wij van mening dat de burger 
meer meedenkt en meer invloed krijgt in het toekomstig beleid voor de ontwikkeling van de 
gemeente. Zo zijn wij voornemens in de komende raadsperiode een Burgerraad te realiseren. 
Daarbij denken wij aan het model dat in de gemeente Zeist is gerealiseerd en dat daar naar alle 
tevredenheid werkt. Wij zijn van mening dat een Burgerraad waarin burgers, bedrijven, kernen en 
andere diverse instellingen zijn vertegenwoordigd, er meer draagvlak is te realiseren voor het 
ontwikkelen van nieuw beleid op vele terreinen. 
 
Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding 
tussen burger en bestuur, worden ondersteund. 
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Kleine terugblik  
 
Een kleine terugblik over de afgelopen raadsperiode 2018-2022. 
Terugkijkend op wat wij in deze in deze raadsperiode is gerealiseerd van het verkiezingsprogramma, 
willen wij als SHK een aantal onderwerpen de revue laten passeren. 
  
SHK is er in geslaagd de zorg op een goed niveau te houden, ondanks de stijgende kosten; daarom 
kan gesteld worden dat de samenwerking met Incluzio een goede zaak is geweest en daarom is dit 
recent gecontinueerd voor de komende vijf jaar.  
Er is een nieuwe woonvisie aangenomen waarin mogelijkheden aanwezig zijn om in de komende 
jaren meer woningen te kunnen oprichten. 
Er is een programma Duurzaamheid 2020-2022 vastgesteld met daaruit voortgekomen en tevens 
vastgesteld het Deltaplan Biodiversiteit. 
Het vastgestelde beleid inzake kernbeheer, mede op initiatief van SHK, is buitengewoon goed 
uitgerold. Vele ideeën zijn met en door de bewoners in de gemeenschappelijke openbare ruimten 
gerealiseerd.    
Het project brede scholen heeft voortgang gekregen in Den Oever, Slootdorp, Hippolytushoef en 
Wieringerwerf. 
Van een krimpgemeente is de gemeente Hollands Kroon naar een groeigemeente gegaan, wat een 
mooi resultaat is, maar daarnaast is welzijn niet uit het oog verloren. Denk hierbij aan het masterplan 
biodiversiteit en het initiatief SHK voor de aanleg van een park (biodiversiteit) nabij Middenmeer. 
 
Er zijn veel woningen gerealiseerd c.q. gerenoveerd in de sociale en in de vrije sector, zie de plannen 
in ’t Veld, Kleine Sluis en Middenmeer. 
Ontwikkelingen zijn er in Wieringerwerf voor de Campus De Terp en in Winkel/Nieuwe Niedorp voor 
een sportveldencomplex. Ontwikkelingen voor Klein Veerbrug in relatie met de Sportvereniging 
Kleine Sluis (Anna Paulowna) voor een op te richten sporthal op het sportveldencomplex S.V. Kleine 
Sluis. 
Verder zijn gerealiseerd een beweegbare brug over de Van Ewijcksvaart bij Kleine Sluis, de 
binnenzwembaden in de kernen Breezand, Hippolytushoef, Wieringerwerf en Winkel blijven bestaan,  
evenals in Nieuwe Niedorp het buitenbad De Rijd; brandweerkazernes in Wieringerwerf en 
Middenmeer zijn gerealiseerd, een vaarroute van en naar De Haukes en Den Oever via de Slootvaart 
en de Den Oeversche Vaart, de Waddenpoort en de Renovatie en Reconstructie havens Den Oever, 
een fietspad van en naar De Haukes en Oosterland grotendeels over en langs de zuidelijke dijken van 
Wieringen (de Wierdijk) en gedeeltelijk langs de noordelijke dijk van de Wieringermeer.  De 
Kooyhaven is aangelegd. Kunst er Cultuur is op de rails gezet. 
Er is een begin gemaakt om de archeologie op de kaart te zetten. 
SHK heeft duidelijk eraan bijgedragen dat een goed overzicht ter plaatse van de verkeersremmende 
bochten in de Frieseweg is gerealiseerd door de bosschages en grondophogingen te doen laten 
verwijderen. Hierdoor is het een overzichtelijke weg geworden, vooral voor de schoolgaande jeugd 
en andere weggebruikers. 
 
Wij realiseren ons dat er nog veel uitdagingen zijn. Daar willen wij ons als SHK de komende jaren voor 
inzetten. 
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Hoofdstuk 1 Bedrijvigheid  
 
 

1.1 Economische ontwikkeling 
 
SHK is trots op het feit dat de gemeente één van de grootste agrarische gemeenten van ons land is. Vrijwel alle 
landbouwsectoren zijn in de gemeente te vinden. Akker- en tuinbouw, bloembollen en veehouderij. Daarom 
zeggen wij het LTO na: ‘Hollands Kroon is de agrarische hoofdstad van Nederland’. De daaraan gerelateerde 
commerciële activiteiten vormen een substantieel deel van de werkgelegenheid in onze gemeente en daarom 
is de sector van belang. 
Hollands Kroon is van origine een agrarisch gebied; daarom zijn wij van mening dat deze sterke bedrijfstak 
onderdeel moet blijven van onze gemeente. Wij zullen daarom in samenspraak met de LTO en aanverwante 
partijen de belangen van deze sector vertegenwoordigen en in gesprek blijven om voor deze bedrijfstak een zo 
goed mogelijke positie te bewerkstelligen in onze gemeente voor wat betreft de voedselvoorziening en modern 
ondernemen.  
Naast de agrarische sector spelen havens, Agriport, bedrijventerreinen en het midden- en kleinbedrijf een 
belangrijke rol.  
De komende jaren zal Agriport verder moeten worden ontwikkeld. Dat geldt tevens voor de bedrijventerreinen 
Robbenplaat, Hoornseweg en de Kooyhaven. Deze bieden mogelijkheden voor de toekomst. 
 
Als enige partij in de Raad heeft SHK bij het afblazen van het Gebiedsplan Wieringermeer (28 april 2020) een 
stop voor het oprichten van datacenters gesteld.  Genoeg is genoeg! SHK stelde wel: ‘Honoreer, als 
betrouwbaar bestuurder, de gemaakte afspraken met de bedrijven die nog de lopende datacenters willen 
oprichten.’  
Nieuwe datacenters die vallen onder deze lopende contracten dienen wel aan verbeterde 
vestigingsvoorwaarden te voldoen. SHK gaat er vanuit dat de gemeente op korte termijn niet meer het bevoegd 
gezag zal zijn. Het is wel nagenoeg duidelijk, horende de uitspraken die in Den Haag worden gedaan, dat het 
Rijk dan wel de Provincie de regie van het plaatsen van datacenters zullen bepalen en de toelatingscriteria 
zullen aanscherpen bij het verlenen van de vergunningen. Het Rijk dan wel de Provincie zal mogelijk het 
bevoegd gezag worden inzake de vestiging van datacenters. Doch wij vinden het echter evengoed belangrijk dat 
op korte termijn een beleidsplan datacenters in de nieuwe raadsperiode tot stand zal komen. 
Tijdens de discussie over het Gebiedsplan en daarna is herhaaldelijk door SHK aangegeven dat het een vereiste 
was en is dat Agriport, in het bijzonder de datacenters, landschappelijk dienen ingepast te worden met 
inheemse bomen en struikgewas. Ook dient de vormgeving van de datacenters van een vriendelijker en een 
aantrekkelijker architectuur te worden voorzien; dit geldt ook voor de lopende afspraken.    
 
Gelet op milieu en duurzaamheid moet het streven erop gericht zijn meer dienstverlenende bedrijven en 
bedrijven op het terrein van de kenniseconomie en innovatie aan te trekken. 
 
De bestaande havens en het midden- en kleinbedrijf moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het 
versnellen van procedures, zodat bedrijven binnen korte tijd aan de slag kunnen, is ons uitgangspunt. 
 
Recreatie en toerisme kunnen in de toekomst een grotere bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze 
gemeente. Wij zijn voor een verdere ontwikkeling van deze sector, met name om het milieuvriendelijk aspect 
van deze sector.  
Hoog in het vaandel staat, dat wij staan voor duurzaam ondernemen, hetgeen ook een leidraad voor de 
toekomst moet zijn. Om de sloop van overbodige en leegkomende gebouwen in het buitengebied te 
stimuleren, dient een sloopfonds te worden ingesteld. 
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Daarnaast dient een vereveningsregeling tot stand te komen. Dat betekent dat wij er aandacht voor hebben om 
onze kernen leefbaar te houden en de bezetting van onze bedrijventerreinen te stimuleren. Het gevolg van het 
slopen van leegkomende gebouwen heeft ook een gunstig effect op asbestsanering. 
Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de klimaatverandering goed uitpakt. Dat 
betekent tevens dat blijvend gebruik van gas nog niet is uit te sluiten. Onze voorkeur gaat uit naar zonne-, 
blauwe-, getijden- en golfenergie, aardwarmte (geotechniek), warmtepompen en warmte- /koudeopslag. SHK 
zal daar waar ze invloed op heeft groene energie meer stimuleren. 
 
Voor wat betreft de Regionale Energie Transitie (RES) zullen wij door een klimaatgericht beleid te voeren eraan 
bijdragen dat de luchtkwaliteit verbetert. Mogelijk het toestaan van kleine modulaire kernenergiecentrales in 
de geest van Thoriumcentrales. In de kerncentrale van Petten is een experiment gestart om met Thorium een 
kerncentrale te gaan aandrijven. 
Een dergelijke modulaire kernenergiecentrale zal vele malen meer energie opwekken dan bijvoorbeeld 145 
windturbines (zoals er nu in de Wieringermeer in aantal staan) op land en is goed voor 1 miljoen huishoudens.  
De omvang is ongeveer 10 keer zo klein als een conventionele kernreactor. De levensduur van 60 jaar betekent 
dat kernenergie die weinig broeigassen uitstoot. Dat betekent dat kleine kernenergiecentrales de transitie naar 
hernieuwbare energie zullen ondersteunen door de tekorten in deze transitie op te vangen. 
Op naar de ‘Nationale sloopdag windturbines’.  
  
Geen zonnepanelen op agrarische gronden en vooral niet op de mogelijk aan te leggen eilanden in het 
IJsselmeer nabij Den Oever waar kruiend ijs de zonnepanelen, mits goede voorzieningen, zou kunnen 
vernietigen met alle gevolgen voor de ecologie van het IJsselmeer. Onze voorkeur is, gezien de aanzienlijk 
verbeterde kwaliteit van de zonnepanelen, deze aan beide kanten van de daken en op platte daken van 
bedrijfsgebouwen aan te brengen.. 
   
Wij zijn van mening dat er voldoende windturbines in onze mooie gemeente staan en dat een verdere 
uitbreiding daarvan uitgesproken ongewenst is. Windturbines hebben landschappelijk een grote invloed op de 
omgeving, groter dan de datacenters; deze zijn nog landschappelijk in te passen en dat is met windturbines 
geheel uitgesloten. Ook zijn wij tegen windturbines op land om de burgers verder te beschermen tegen de vele 
storende hinder die veroorzaakt wordt nabij woningen  Wij willen alleen meewerken aan windturbines op zee, 
maar niet op het land en niet in de meren. Ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zoals kleine 
horizontale windturbines op daken, dienen nauwkeurig gevolgd te worden en te worden getoetst op de 
inpasbaarheid. 
  
De huidige hoeveelheid water in het IJsselmeer dient ongewijzigd te blijven. Het betreft hier het grootste 
zoetwaterreservoir van Noordwest-Europa. 
 
De witte en rode lichten aan de windturbines dienen slechts bij het naderbij komen van vliegtuigen aan te gaan.  
Vliegtuigen dienen te worden voorzien van transponders die bij het naderen van windturbines de lichten doen 
aangaan, waarna bij het verlaten van de luchtruim van de betreffende omgeving, de lichten weer doven.  
Ook dient de lichtuitstraling van de kassen op Agriport en mogelijk op andere plaatsen volgens de gemaakte 
afspraken tot een minimale lichtuitstraling te worden beperkt. Als de bedrijven in gebreke blijven, dient er 
absoluut handhavend te worden opgetreden. 
 
In de Visie op de ‘Waterrecreatie Noord-Holland 2030’ zijn de opgaven voor de komende jaren in beeld 
gebracht, met onder andere aandacht voor de vaarverbinding via het Amstelmeerkanaal van en naar De Haukes 
en Den Oever. 
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Uitgangspunten SHK: 
 

   

• Agrarische sector faciliteren. 

• Het faciliteren van de bedrijventerreinen en Agriport. 

• Het stimuleren van zonne-, getijden-, golfenergie, aardwarmte, warmte-/ koudeopslag, 
warmtepompen.   

• Het blijvend gebruik van gas niet helemaal direct uitsluiten. 

• Het bevorderen van zonnepanelen op woningen, maar vooral op platte daken en op beide 
kanten van de daken van bedrijfsgebouwen. 

• Het faciliteren van technische vooruitgang in de agrarische sector. 

• Het in stand houden van de huidige hoeveelheden van zoet water in het IJsselmeer en 
Amstelmeer.  

• Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het oprichten van een Burgerraad. 

• Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het oprichten van kleine modulaire 
kerncentrales. 

• Het voorkomen dat nog meer windturbines op het land en in de meren worden opgericht. 

• Het onderzoeken van mogelijkheden om leegkomende gebouwen in het buitengebied te 
slopen middels het instellen van een sloopfonds en/of van een vereveningsregeling of de 
mogelijkheid om via het  bestemmingsplan e.e.a. te wijzigen voor een ander gebruik. 

• Het faciliteren van duurzaam ondernemen. (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). 
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 1.2 Havens 
 
SHK is trots op de vissershavens van Den Oever. Deze havens doen recht aan de veelzijdigheid van 
Hollands Kroon. Wij als SHK zullen deze vissershavens op alle fronten  blijven ondersteunen en zorgen 
voor instandhouding van de haven en van de visserij als bedrijfstak. 
SHK vindt dat één van de sterkste kanten van de gemeente de bereikbaarheid over water is. De 
bedrijvenhavens van Den Oever, Oude Zeug en Kooyhaven en de recreatiehavens in de Zuiderhaven, De 
Haukes, Van Ewijcksluis, in Kleine Sluis, in de Pishoek, in Middenmeer, in Kolhorn en in De Rijd dienen te 
allen tijde goed onderhouden te worden door de eigenaren dan wel door de gemeente en dienen goed 
bereikbaar te blijven. 
Het Visjagersgaatje dient op de huidige nautische diepte te blijven dan wel op een nautische diepte te 
worden gebracht, zoals die van de havens en schutsluis van Den Oever. Dit dient steeds weer onder de 
aandacht  van Rijkswaterstaat te worden gebracht. 
Wij streven naar het zoveel mogelijk bevaarbaar maken en houden van de aanwezige wateren in de 
gemeente en daar waar gewenst, dienen de vaardieptes te worden aangepast c.q. in stand te worden 
gehouden. 
Kooyhaven, de haven van Oude Zeug en de havens van Den Oever kunnen voor goederentransport over 
water worden gebruikt. Dit kan een visie zijn voor de binnenvaart. Als er potentie is dat vervoer over 
water aanzienlijk zal toenemen, kunnen genoemde havens zomaar regionale goederenoverslagcentra 
worden. Hier ligt een regierol voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon in 
samenwerking met Den Helder. 
In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn geen binnenvaart-containerterminals. 

  

Uitgangspunten SHK: 
 

• Het op diepte brengen van het Visjagersgaatje van de huidige nautische diepte van min 3.50 
m N.A.P. naar de nautische diepte van min 4.10 m N.A.P. en een onderhoudsdiepte van min 
4.60 m N.A.P. (nabij Den Oever) in de vaarweg van de Waddenzee van en naar Den 
Oever/IJsselmeer en Den Helder, in relatie met de nautische diepte van min 4.10 m N.A.P. van 
de havens en schutsluis Den Oever, ten behoeve van de vissersschepen, de vracht 
(transport)schepen en recreatieschepen. En dat in relatie met het project de Wieringerhoek. 
De mogelijkheden onderzoeken c.q. ontwikkelen om de Kooyhaven, de haven Oude Zeug en 
de havens van Den Oever in te richten als regionale goederenoverslagcentra. 

• Het in stand houden van de vastgestelde vaardiepten van de binnen- en buitenwaterwegen. 

• Het vergroten van de functie van de vissershavens van Den Oever. 

• Het faciliteren van bedrijven in de visserij en in de recreatiesector (cruisevaart, sportvisserij en 
excursies over de uitleg van de ecologie van de Waddenzee). 

• Het stimuleren van mogelijk het vestigen van bedrijven op Kooyhaven o.a. voor het mogelijk 
produceren van groene waterstof. 
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1.3 Toerisme en Recreatie 

 
SHK wil zich blijvend ervoor inzetten om de gemeente aantrekkelijk te maken voor recreatie en toerisme.  
Voor het bevorderen van het watertoerisme dient middels het Amstelmeerkanaal een vaarverbinding 
van en naar het Amstelmeer en het IJsselmeer gerealiseerd te worden. Wij gaan voor het bevaarbaar 
maken van het Amstelmeerkanaal als ‘staande mastroute’ in hoofdzaak voor watertoerisme, maar de 
mogelijkheid van vrachtvervoer is niet uit te sluiten. Door het Amstelmeerkanaal hier en daar enigszins 
te verbreden zorgt dat ervoor dat de ecologie wordt verbeterd. Met natuurlijke oevers en natuurlijke 
begroeiing ter bevordering van de ecologie - dus de biodiversiteit - met aanlegplaatsen en mogelijk met 
enige voorzieningen, mede naar aanleiding van de visie van de provincie Noord-Holland op de    
‘Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’. 
 

 
Het in eerste instantie het hier en daar enigszins verbreden van het Amstelmeerkanaal, mogelijk later 
bevaarbaar maken als ‘staande mastroute’ in hoofdzaak voor watertoerisme. 
 
De voordelen voor onze inwoners zijn vooral van economische aard, in de vorm van werkgelegenheid en 
investeringen door de plaatselijke ondernemingen. 
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische factor, maar het is ook belangrijk dat onze 
eigen inwoners, om hier goed te kunnen wonen, prettig kunnen recreëren. 
Wij streven ernaar dat de natuurgebieden in ‘t algemeen opengesteld worden en daarin dienen 
gescheiden wandel- en fietspaden en eventueel – daar waar mogelijk – ruiterpaden te worden 
aangelegd. 
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Wij blijven een voorstander van het permanent bewonen van recreatiewoningen. 
De verhuur van recreatiewoningen is in onze gemeente al lange tijd niet meer rendabel en dat geldt  ook 
voor in de zomermaanden. De voorzieningen op de recreatieterreinen in onze gemeente ontbreken 
nagenoeg in het geheel ten opzichte van de recreatieterreinen aan de Noordzeekust.      
De recreatiewoningen in onze gemeente worden momenteel vaak permanent bewoond  
(legaal en illegaal), verhuurd aan personen gezien vanuit het sociale aspect en verhuurd aan 
buitenlandse werknemers. 
Leegstand zal uiteindelijk resulteren in een nog snellere verarming van deze terreinen. 
 
Recreatiewoningen zijn geschikt voor starters, alleenstaanden, ouderen en geschikt om kleine 
woongemeenschappen tot stand te brengen. Het is daardoor mogelijk de krimp van het inwonersaantal 
van de gemeente min of meer voor te zijn. Het is gewenst dat bij het realiseren van permanente 
bewoning van recreatiewoningen op recreatieterreinen en daarbuiten een geringe vereveningsbijdrage  
van de WOZ-waarde in het ingestelde recreatiefonds wordt gestort. 

  
De kavel met de bestemming van o.a. waterbergingsgebied aan de Cultuurweg net ten zuiden van 
Middenmeer in te richten als een recreatiepark, is een voorstel van SHK middels een aangenomen motie 



 
12 

 

door de Raad met het verzoek aan het dagelijks gemeentebestuur de mogelijkheden daarvoor te 
onderzoeken.  
 
Het sluit prachtig aan het vlakbij gelegen toegankelijke bosje, de Westfriesche Vaart, de Cultuurweg en 
aan het onlangs vastgestelde ‘Groenstructuurplan en Integraal beheersplan openbare ruimte’.  
Het landschap wordt aldaar door onze aangenomen motie met ongeveer 13 hectare water en ongeveer 
28 hectare inheemse bosschages versterkt. Het geheel bevordert ook hier de ecologie en dus de 
biodiversiteit.  
 
Het door SHK voorgestelde park aan de Cultuurweg ligt recreatief in een aantrekkelijke omgeving met de 
daaraan parallel gelegen Westfriesche Vaart.                                                                                                                                                              
                                                                                                                                  
  
Wij steunen deelname aan ‘Destinatie Marketing’. Een destinatie is een toeristische bestemming en 
destinatiemarketing is hierbij een belangrijk begrip. Het komt neer op het verleiden van potentiële 
gasten tot een bezoek aan of verblijf in onze gemeente. Vanaf nu geldt dat voor het gebied boven het 
Noordzeekanaal en wordt uitgevoerd door een organisatie met de werktitel “Holland Boven 
Amsterdam”. 
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Uitgangspunten SHK: 
 

• Het bevorderen c.q. het aanleggen van gescheiden fiets- en wandelpaden en mogelijk van 
ruiterpaden, een en ander in overleg met Veilig Verkeer Nederland. 

• Het realiseren van het bevaarbaar maken en het verbreden van het Amstelmeerkanaal als 
staande mastroute van en naar het Amstelmeer (De Haukes) en IJsselmeer (Den Oever). 

• Het verder tot stand brengen van een sloepennetwerk met aanlegplaatsen. 

• Realiseren van de bewegwijzering in samenhang met Medemblik, Schagen en Den Helder 
van de fiets- en wandelroutes. In het algemeen is het goed onderhouden van de 
routeaanduiding voor wandel- en fietsroutes zeer gewenst. 

• Het permanent bewonen van die recreatiewoningen toestaan, welke voldoen, ten tijde van 
het oprichten c.q. bij het verlenen van de vergunning, aan de toen geldende 
bouwvoorschriften met een geringe vereveningsbijdrage voor in het recreatiefonds. 

• Het steunen van de deelname aan de Destinatie Marketing betreffende de organisatie 
Holland Boven Amsterdam. 

• Het aanpassen van de publieke ruimten aan de eisen, die de huidige communicatiemiddelen 
vragen. 

• Het faciliteren van de ontwikkeling van boerencampings, trekkershutten, camperplaatsen, 
bed en breakfasts en logiesmogelijkheden. 

• Ten behoeve van de bewoners van Wieringerwaard een fiets- en wandelpad via de zuiddijk 
ter plaatse van de waterloop De Kolk vanaf het gemaal van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier tot de Pishoek met aan de noordzijde van de Pishoek een strandje 
met zwemgelegenheid en met enkele picknicktafels te realiseren.  

• Het realiseren van een park met een informatiecentrum over duurzaamheid en de 
plaatselijke biodiversiteit aan de Cultuurweg te Middenmeer. 

• Zo snel als mogelijk dient, na de bouwwerkzaamheden, de Cultuurweg ten zuiden van 
Middenmeer te worden vrijgegeven voor wandelaars en fietsers (schoolgaande jeugd). 

• Langs wandel- en fietsroutes dienen voldoende afvalbakken te worden geplaatst om zoveel 
mogelijk zwerfafval te voorkomen. 
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Hoofdstuk 2 Dienstverlening 
 
 

2.1 Bestuur 
 
SHK is voor klantgerichte dienstverlening. Ook dient de communicatie naar de inwoners, bedrijven en 
verenigingen/stichtingen dringend verbeterd te worden. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door 
een Burgerraad te installeren. 
 
 

Uitgangspunten SHK: 
 

• Het dagelijks bestuur (College van B&W)  dient voor zover als mogelijk gelijk in aantal 
wethouders te worden gehouden dan wel conform het wettelijk toegestane aantal te zijn. 

• Een klantgerichte dienstverlening. 

• Een blijvende focus op de dienstverlening. 

• Meer controle door de Raad op het handhaven door middel van tijdig overleg van het 
College met de Raad betreffende hoofdzakelijk het handhaven in de ruimtelijke ordening. 

• Het herzien van het wijzigings- en delegatiebesluit Wabo en Wro. 

• De communicatie naar inwoners, bedrijven en verenigingen dient dringend verbeterd te 
worden, middels het installeren van een Burgerraad. 

 
 
 

2.2 Organisatie 
 

Uitgangspunten SHK: 
 

• Een blijvend goede bereikbaarheid van de burger-servicebalie is gewenst. Bovendien  
       dient de mobiele burger-servicebalie gehandhaafd te worden. 
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2.3 Leges en Heffingen  
 
De SHK constateert dat de afvalstoffen efficiënter worden gescheiden, waardoor de afvalstoffen minder 
frequent zullen worden opgehaald. Dit betekent milieuwinst. 
 
In de gemeente Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven: 

1. Onroerende zaakbelasting. 
2. Rioolheffing. 
3. Afvalstoffenheffing. 
4. Begraafrechten. 
5. Toeristenbelasting. 
6. Forensenbelasting. 
7. Havengeld. 
8. Leges. 
9. Campergeld. 
10. Staangeld. 

 
SHK streeft ernaar de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Verder dat de overige belastingen 
niet worden verhoogd, hoogstens met de inflatiecorrectie maar dan dient dat wel in relatie beoordeeld 
te worden met de verhoging van de lonen en indexatie van de pensioenen. 
  

Uitgangspunten SHK: 
 

• De afvalstoffenheffing moet zo laag als mogelijk blijven. 

• Voor bestaande en niet gewijzigde bouw van bouwwerken dient de onroerende 
zaakbelasting voor 4 jaar ongewijzigd te blijven, aan de hand van de waardering (taxatie) die 
in 2021 is verricht. 

• Het is gewenst dat de overige belastingen niet worden verhoogd, hoogstens met de 
inflatiecorrectie, maar dient wel in relatie beoordeeld te worden met de verhoging van de 
lonen en pensioenen. 

 

 
 
 

2.4 Financiën 
 
SHK gaat er van uit dat de meerjarenbegroting structureel sluitend dient te zijn, opdat de inwoners van 
de gemeente niet de tekorten behoeven op te brengen. 
 

Uitgangspunten SHK: 
  

• Structureel sluitende meerjarenbegroting. 

• Gezonde financiële positie, met een weerstandsvermogen op het niveau van voldoende. 

• Controle op de financiën. 
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Hoofdstuk 3 Leefbaarheid 
 
3.1 Infrastructuur 

 
SHK vindt dat een goede bereikbaarheid over de weg en over het water gewenst is. Alleen al door de 
uitgestrektheid van de gemeente is een adequate infrastructuur noodzakelijk. Er dienen voldoende 
wegen en bruggen te zijn die kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige verkeersbewegingen. 
 
Wij vinden op zijn minst dat het huidige openbaar vervoer (per bus en trein) in stand dient te worden 
gehouden. Iedere inwoner moet zich middels het openbaar vervoer kunnen verplaatsen in de nabijheid 
van het woonadres naar basisvoorzieningen zoals winkels, gezondheidsvoorzieningen, trein, bus en 
sportaccommodaties. Een fijnmazig netwerk van vervoer is daarvoor essentieel. 
 
De belbus (gemeentelijk) en de buurtbus (provinciaal) dienen blijvend te worden ondersteund. 
Wij spreken ons respect uit voor de chauffeurs die het vervoer bijstaan.  
 
Wij staan voor veilige wegen, fiets- en wandelpaden die goed worden onderhouden en een goede 
doorgang hebben. Daar waar nodig dienen extra middelen te worden ingezet om de veiligheid te 
bevorderen. Denk daarbij aan rotonden, flitspalen, nieuwe fiets-, wandel- en/of ruiterpaden, met goed 
zichtbare bewegwijzering. 
Het verbreden van de zeer smalle wegen door middel van bermverhardingsstroken, vooral op plaatsen in 
de gemeente waar tankauto’s zoals die van Campina en Beemster en andere zeer grote vrachtwagens,  
aan de veehouderij gerelateerde wagens en agrarische voertuigen hun weg vervolgen naar de 
veehouderijen en andere bedrijven respectievelijk naar de landerijen in het buitengebied.  
 
Het is van groot belang dat middels een glasvezelnetwerk, dat in de buitengebieden van de gemeente 
momenteel wordt aangelegd, wordt voorzien in een snelle digitale bereikbaarheid. Ouderen kunnen dan 
langer thuis blijven wonen en jongeren kunnen voor schoolactiviteiten en in communicatief opzicht van 
de snelle digitale verbinding gebruik maken. 
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Bijzondere aandacht verdient de route Slootweg, Poelweg, Koningsweg richting de rotonde N99. De 
route heeft al jarenlang het maximum bereikt voor wat betreft verkeersintensiteit. De enig goede 
huidige ontsluiting van Den Helder naar het achterland is de N99. Ook wordt de route van het 
wegverkeer over Wieringen vanuit Den Helder wel de ‘poort’ naar Europa genoemd. 
 

 
 
 
Vanaf Van Ewijcksluis is 
een gedeelte van de weg, 
de zogenaamde weg 
N77, als stippellijn langs 
de windturbines naar ten 
noorden van 
Wieringerwerf 
aansluitend op de A7 
weergegeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Over de toegankelijkheid van en naar Den Helder wordt al een halve eeuw een discussie  
Gevoerd, mede in het kader van de mogelijk te wijzigen aanlandingsplaats van de Texelse veerdienst.  
De provincie heeft tientallen jaren geleden dan ook geopperd voor een goede ontsluiting van Den Helder 
en ter ontlasting van de wegen rondom Wieringen, een ontsluitingsweg van en naar Den Helder en 
Wieringerwerf te willen aanleggen. Ook niet zo lang geleden heeft het vorige College van Gedeputeerde 
Staten een quickscan 2x2 Bereikbaarheid Den Helder laten opstellen. Hieruit kwam de voorkeursroute,  
de zogenaamde N77, van en naar Den Helder naar de A7 nabij Wieringerwerf naar voren. In de agenda 
‘De Kop Groeit!’ van de Regionale Raadscommissie Noordkop (een samenwerkingsverband tussen 
Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder) is de realisatie van de zogenaamde  N77 als aan te leggen 
weg opgenomen. 
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De wens van SHK is dat de gemeente Den Helder opnieuw 
de ontsluiting van Den Helder op haar raadsagenda gaat 
zetten, uitgaande van de indertijd voorgestelde Noordoost 
variant zodat de realisatie van de weg van en naar Den 
Helder en Wieringenwerf (A7) kan worden gerealiseerd. Zo 
kan een complete volwaardige ontsluiting: de zogenaamde 
N77,  tot stand komen.  
Naschrift: indertijd werd de Noordoost variant door alle 
betrokken instanties als een acceptabele oplossing 
geaccepteerd, alleen de Marine Den Helder maakte  
bezwaar tegen de gewenste ontsluiting en daarmee kwam 
de ontsluiting in de prullenmand terecht. Wij leven in een 
tijd dat  niets meer geheim blijft; dan moet er toch in goed 
overleg een oplossing voor de ontsluiting van Den Helder 
mogelijk zijn.  
 
Voor alle duidelijkheid: om mee te denken zouden wij de 
toekomstige weg van en naar Den Helder en Wieringerwerf 
als volgt kunnen vormgeven. 
 
Naast de infrastructuur over de weg, dient er aandacht te 
worden gegeven aan de infrastructuur over het water. 
Hiermee doelen wij op het Amstelmeerkanaal, dat als 
waterspin nadrukkelijk in beeld dient te komen: voor de 
klimaatontwikkeling, waterveiligheid, waterberging en als 
voorraad zoet water. Voor de  beschikbaarheid van zoet 
water en de ecologie dient het kanaal hier en daar enigszins 
verbreed te worden en daardoor zal altijd een voldoende 
waterbuffer aanwezig zijn. 
Ook de bruggen dienen onderhouden te worden en 
beweegbare bruggen dienen in stand te worden gehouden. 
Daar waar het mogelijk en wenselijk is, dienen vaste 
bruggen te worden omgezet naar beweegbare bruggen. 
 
Vanaf de nieuwe aanlandingsplaats van de Texelse boot 

wordt door een tunnel gegaan, bovenkant gelijk aan het maaiveld van het aanliggend maaiveld, met een 
lengte gelijk aan het Marine terrein tot aan ’t Kuitje; dan vervolgt de weg zich op kruinhoogte op een 
verbrede dijk tot de schutsluis nabij de Kooybrug. Het vervolg is de N99 te verbreden ter plaatse van het 
Balgzandkanaal tot Van Ewijcksluis. Ter plaatse van Van Ewijcksluis via een tunnel onder de Van 
Ewijcksvaart en Oude Veer door loopt de weg daarna op het niveau van het maaiveld langs de 
windturbines (zie de gestippelde weg) onder het Amstelmeer door en verder tussen de Schelpenbolweg 
en Wierweg naar de aansluiting op de A7 ten noorden van Wieringerwerf.  
Mocht de Marine ook hiertegen weer bezwaar maken, gaan wij zeker voor een weg, de zogenaamde 
N77, van en naar de Kooybrug en Wieringerwerf. 
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Uitgangspunten SHK: 
  

• De belbus financieel ondersteunen en de buurtbus waar nodig faciliteren. 

• Het realiseren van een verbinding voor het wegverkeer, de zogenaamde N77, van en naar 
Den Helder en Wieringerwerf. 

• Tevens aandacht vragen voor de ontsluiting van Den Helder via de Noordoost variant vanaf 
de nieuw op te richten aanlandingplaats Texelse veerdienst richting Kooybrug. 

• Het realiseren van goede en zichtbare bewegwijzering ter plaatse van de fiets-, wandel- 
en/of ruiterpaden. 

• Het completeren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. 

• Met betrekking tot het openbaar vervoer dienen de problemen opgelost te worden, die 
mindervalide inwoners ondervinden inzake toegankelijkheid en inrichting van de 
opstapplaatsen. 

• Fietspaden aanleggen tussen de dorpen. 

• Rolstoeltoegankelijkheid bevorderen in brede zin. 

• In ’t algemeen het stimuleren van gebruik van hernieuwbare materialen. 

• Aandacht voor de verkeersituatie nabij Westeinde over de weg dan wel over het 
Noordhollands Kanaal; 

• De Westfriese Sluisbrug dient wederom als een beweegbare brug te worden aangelegd zoals 
in de raadsvergadering van 28 februari 2017 is besloten. 
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 3.2 Milieu (Natuur)  
 
SHK heeft vanaf het begin van haar aantreden in de Raad, vanaf 2015 natuur als thema ingebracht. In de 
afgelopen periode werd er liever gebruik gemaakt van het thema ‘milieu’. Het gaat ons er niet om een 
discussie over de terminologie te voeren. SHK zal haar eigen doelstellingen op het gebied van 
milieu/natuur proberen te realiseren. 
 
Een ieder die om zich heen kijkt, artikelen leest of luistert naar radio en televisie kan het niet zijn 
ontgaan dat handelingen van de mens ervoor gezorgd hebben dat de natuur negatief is beïnvloed. Dat is 
te merken aan de terugloop van het aantal soorten organismen, biodiversiteit genoemd. 
 
De afgelopen jaren is er door honderden vrijwilligers van Landschap Noord-Holland geïnventariseerd 
welke amfibieën en reptielen, planten, vissen en vogels er in Noord-Holland leven. Het aantal soorten 
planten en dieren is in Noord-Holland achteruit gegaan, ook in onze gemeente. 
 

 
Inmiddels zien velen in dat de handelwijze van de mens omgebogen moet worden om te zorgen dat er 
weer mogelijkheden zijn om organismen een nieuwe kans in ons gebied te geven. 
Wij genieten van het zingen van de merel, de zanglijster en het baltsen van de kool- en pimpelmezen. De 
zang van de veldleeuwerik en van de graspieper is verdwenen in onze gemeente. Grutto’s zien we enkel 
op Wieringen nog baltsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om soorten dieren weer terug te krijgen in onze flora en fauna is het noodzakelijk dat er voorlichting 
wordt gegeven, actief onderzoek wordt gedaan en specifieke acties worden ingezet al dan niet met 
behulp van gelden uit Europa. De voorlichting dient in een centrum voor duurzaamheid en biodiversiteit  
te worden ondergebracht.  
 
Door in de kadernota doelen te stellen en het gedrag van de directe medewerkers te steunen kunnen er 
positieve invloeden gestimuleerd worden. 
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In de loop van de tijd zijn in de gemeente duizenden iepen gerooid. Deze karakteristieke bomen in ons 
landschap, een van de weinige bomen die tevens goed bestand zijn tegen het zeeklimaat, dienen zo goed 
als mogelijk in het landschap te worden teruggebracht. 
Voor elke noodzakelijk te verwijderen boom dienen minstens twee bomen te worden geplant. SHK heeft 
een voorkeur voor het aanplanten van resistente iepen, op vele plaatsen altijd al een karakteristieke 
boom in onze gemeente. 
 
Door het Amstelmeerkanaal hier en daar enigszins te verbreden zorgt dit kanaal, dat deel uitmaakt van 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN), voor een geweldige ecologische impuls. 
Gezien de ontwikkeling van de datacenters en vooral van de gerealiseerde windturbines mag er zo 
langzamerhand wel wat tegenover staan. Daarom zien wij kansen voor het Amstelmeerkanaal. Niet 
alleen als buffer voor de berging van zoetwater maar ook door de herinrichting van de kanaaloevers.  
Maak deze oevers geschikt als paai- en opgroeiplaatsen in relatie met het onlangs naastliggend 
gerealiseerde viskringloopproject aan de Wieringerrandweg.  
 
Rietmoerassen en velden ondergedoken waterplanten verhogen de voedselbeschikbaarheid vanuit de 
bodem en het slib. Dat is gunstig voor de plantminnende visgemeenschappen die nu ontbreken en voor 
de productiviteit van visgemeenschappen in open water. De delen die minder vaak overstromen kunnen 
een ideaal leefgebied vormen voor amfibieën als groene kikker, waterinsecten, slakjes, kreeftachtigen, 
zoöplankton en insectenlarven.   
Alle huidig gepresenteerde visies zoals de Wieringerhoek, de visie IJsselmeerkust en het project 
Waddenbaai zijn mede ingericht op het bevorderen van de ecologie en dus van de biodiversiteit. 
 
Wij vinden dat dieren op een respectvolle wijze behandeld dienen te worden. Dieren zijn onlosmakelijk 
verbonden met ons leven in de maatschappij. Dieren hebben een minderheidspositie in de maatschappij 
en daarom komen wij op voor de dieren. 
Opvangmogelijkheden en goede zorg voor de zwerfdieren moeten gegarandeerd blijven. Om in het 
algemeen de leefomstandigheden in natuurgebieden te optimaliseren, dienen deze beheerd en 
onderhouden te worden. 
Wij zijn van mening dat het vergroten van de biodiversiteit niet in strijd is met een hoog technologische 
landbouw.  
 
 

          
Wij willen er scherp op toezien dat bij het oprichten van datacenters, waar verontreinigd water wordt 
geloosd, vereist is dat bij de bouw ervan tegelijkertijd waterzuiveringsinstallaties worden opgericht. 
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Uitgangspunten SHK: 
 

• Het bevorderen en faciliteren van biodiversiteit. 

• Het instellen van de plicht tot herbeplanting, zo mogelijk, van resistente iepen in de plaats 
van de gerooide bomen. 

• Het ondersteunen van opvangmogelijkheden voor zwerfdieren. 

• Het aandacht schenken aan en een aanvang maken met passend gericht onderhoud van de       
groenvoorziening. 

• Het ontwikkelen van een park aan de Cultuurweg nabij Middenmeer met een 
duurzaamheids- en biodiversiteitscentrum. 

• Het faciliteren van het samengaan van de biodiversiteit met de hoog technologische 
landbouw. 

• Bij datacenters dienen waterzuiveringsinstallaties te worden opgericht. 

• Het is van belang het Amstelmeerkanaal hier en daar enigszins te verbreden ter bevordering 
van de ecologie en dus van de biodiversiteit. 
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3.3 Omgevingskwaliteit 
 
SHK houdt de uitgangspunten van het vastgestelde kwaliteitsplan Openbare Ruimte op hoofdlijnen aan 
met betrekking tot het onderhoud. Het doel is om in de komende jaren de kwaliteit van de openbare 
ruimte te verbeteren, zodat wij trots kunnen zijn op dorpen en wijken.  
Het kernbeheer dient hierbij een leidende rol te hebben om in samenspraak met de inwoners de 
leefbaarheid in dorpen en wijken op een hoger niveau te brengen. Het huidige Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte uit 2018 is recent aan de Raad aangeboden ter actualisatie.  
 
De huidige Welstandsnota blijft tot heden nog onveranderd van toepassing. Bij nader inzien vinden wij 
dat het ruimtelijk niet verantwoord is dat grote delen van de kernen en bedrijventerreinen welstandsvrij 
zijn. Wij zijn van mening dat de kernen welstandsintensief dienen te zijn, evenals lintbebouwing en 
buurtschappen in het buitengebied, bijvoorbeeld Moerbeek, Westerklief, Vatrop en Langereis. Het 
buitengebied kan welstandsluw blijven. 
Bedrijventerreinen dienen in plaats van welstandsvrij, welstandsluw te worden.  
 
De ruimtelijke kwaliteit van ons landschap wordt mede bepaald door de inpassing van grootschalige 
agrarische projecten, windturbines, datacenters en grootschalige bedrijfsgebouwen. Hier dient steeds 
aan de orde te worden gesteld dat een en ander nauwkeurig in ruimtelijk landschappelijk opzicht wordt 
beoordeeld. Bij maatwerk van grootschalige projecten kunnen, indien dit voor landschappelijke inpassing 
wenselijk is, voorschriften worden opgelegd met betrekking tot omgevingskwaliteit. Het inrichten van de 
omliggende terreinen met aandacht voor erfbeplanting, windsingels, waterpartijen, civiele kunstwerken 
en verhardingen, dient in een inrichtingsplan, bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan te worden 
opgenomen. 
 
In 2020 hebben de vier gemeenten (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel) opnieuw een 
regionaal convenant afgesloten ten behoeve van de optimale ruimtelijke ontwikkeling van de 
woningmarkt: het Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (KWK). Dit is een 
voortzetting van het convenant uit 2015. De provincie heeft een stevige vinger in de pap gehad.  
Nieuwe woningbouwplannen moeten passen in dat programma. Het is goed dat er wordt gekozen voor 
kwaliteit. Het is goed dat er enige sturing wordt gezocht en dat er niet lukraak wordt gebouwd. Maar 
sturen is niet hetzelfde als remmen.  
Wij merken op dat nieuwe bouwinitiatieven, vooral bij kleinere kernen, moeilijk van de grond komen 
door een soms wat te rigide sturing vanuit de KWK-eisen. 
Planning en regionale afstemming is een goede zaak, maar het moet niet leiden tot een veelheid aan 
bureaucratische processen en een vermeerdering van regels. De woningmarkt is gebaat bij flexibiliteit. 
Als een goed plan niet in de KWK wordt genoemd, dient dit geen belemmering te zijn. 
Naast dat er in de grote kernen Kleine Sluis (Anna Paulowna), Wieringerwerf, Winkel/Nieuwe Niedorp en 
in de kleine kernen ’t Veld, Breezand, Middenmeer en Wieringerwaard plannen voor woningbouw 
bestaan c.q. plannen voor woningbouw worden gerealiseerd, willen wij aandacht vragen voor 
woningbouw in Hippolytushoef.                                                                                                                  
Bijvoorbeeld  aan de noordzijde tussen de voormalige basisschool De Marske en het zwembad De Venne, 
waar de mogelijkheid bestaat voor het oprichten van zo’n 70 woningen. Het betreft hier een moeizaam 
traject daar de provincie Noord-Holland het overgrote deel van Wieringen als een ‘Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ heeft gekenmerkt. 
Wij moeten niet alleen bouwen in de vier hoofdkernen (Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp/Winkel, 
Wieringerwerf en Hippolytushoef) maar ook in kleinere kernen. Hier moet gestimuleerd worden dat 
inbreilocaties mogelijk zijn zonder dat de groene speelweiden voor de jeugd eraan opgeofferd worden 
en ook dient tweedelijns bebouwing flexibeler te worden toegestaan. Er is een aanzienlijk tekort aan 
woningen en de wens van SHK is dat iedereen in het bereik van een woning moet komen.  Dit biedt 
tevens de mogelijkheid het voorzieningenniveau te handhaven. Een gedachte is om het aantal woningen 
op de locaties te vergroten door smallere en diepere woningen te realiseren.  
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Heel Noord-Holland kent een overspannen woningmarkt en hoe dichter bij Amsterdam hoe nijpender 
het wordt. De vraag overstijgt het aanbod. Dat heeft zijn weerslag ook op onze regio. Aan ons de plicht 
om goed om te gaan met het bouwprogramma en  de woningzoekenden. 
Een kans is het veranderen van leegstaande bedrijven, kantoren en voormalige schoollocaties in 
woningbouwlocaties. Zelfs agrarische opstallen kunnen wellicht worden aangewend. Soms kunnen 
gedeeltes van bedrijven of winkellocaties benut worden, bijvoorbeeld wonen boven winkels. 
 
Wij merken dat de provincie nog steeds belemmeringen opwerpt voor een goed functionerende 
woningmarkt. De provincie komt steeds met nieuwe regels, die misschien te begrijpen zijn vanuit  
ruimtelijke ordening, maar niet vanuit het perspectief dat bouwen de motor is van onze economie en 
zeker niet vanuit het perspectief van onze lokale woningzoekenden. 
Wij vinden dat bij goede woningbouwplannen er geen belemmeringen mogen worden opgeworpen uit 
dit Bijzonder Provinciaal Landschap. De provincie dient zich niet te bemoeien met de gemeentelijke 
woningbouwtaken. 
 
De economie trekt wederom aan, de woningmarkt is in beweging. 
De woonconsument moet wat te kiezen hebben en onze lokale bouwondernemers zijn goed in staat om 
aan die vraag te voldoen. En dan moeten wij als gemeente faciliteren en niet belemmerend werken. 
Want het doel, ook van het KWK, is een optimale ontwikkeling van de woningmarkt. 
De gemeentelijke woonvisie is onlangs vastgesteld. De inzet is dat er zo mogelijk meer woningen per jaar 
worden gerealiseerd dan tot op het heden het geval is. 
Wij moeten aandacht schenken aan de bijzondere doelgroepen op de woningmarkt. 
Een ieder heeft recht op passende woonruimte in de gemeente: 

o Voor ouderen moet de woning geschikt zijn qua mogelijk noodzakelijk uit te voeren 
aanpassingen en omgevingsvoorzieningen (seniorenwoningen). 

o Voor jongeren geldt dat de woning betaalbaar moet zijn. Dit kan door de inzet van 
startersleningen zoals omschreven in de Woonvisie. Naar omstandigheden op de bouwmarkt 
dient de starterslening dan wel te worden verhoogd respectievelijk te worden verlaagd. 

o Vergunninghouders hebben recht op een passende woonruimte.  
 

Daarnaast zijn er nog speciale groepen die ook onze aandacht verdienen: statushouders en asielzoekers, 
maar ook tijdelijke werknemers. 
Huisvesting van tijdelijke werknemers moet duidelijk en helder worden aangegeven, met beleidsregels in 
een aangepast document. Voor deze groep dient huisvesting  waar mogelijk aan de randen van de 
bedrijventerreinen en  bij voorkeur bij agrarische bedrijven te worden toegestaan. Voor deze huisvesting 
dient van tevoren in de betreffende omgeving een degelijk overleg met omwonenden plaats te vinden.  
 
Ook is de wens van SHK aantallen gegroepeerde kleine woningen te realiseren, ook wel Tiny Houses 
genaamd, om vooral de jongeren maar ook ouderen de gelegenheid te bieden zelfstandig te kunnen 
wonen tegen lage kosten. Dergelijke kleine aantallen Tiny Houses kunnen bij leegstaande dan wel niet 
meer in bedrijf zijnde boerderijen opgericht worden.  
Er zijn woonconsumenten, vooral starters op de woningmarkt, die beschouwd worden als te rijk om te 
huren en te arm om te kopen. Het kan niet zo zijn dat wij deze mensen in de kou laten staan. 
Met bouwprogramma’s voor bereikbare koop of vrije sector huur binnen redelijke grenzen of speciale 
programma’s als ‘Maatschappelijk gebonden eigendom’, is dat goed te faciliteren. 
 
De aanstaande Omgevingswet heeft als onderwerp de fysieke leefomgeving. En niet alleen in ruimtelijke 
– stedenbouwkundige zin, maar met aandacht voor allerlei aspecten die zijn weerslag kunnen hebben op 
deze leefomgeving, zoals gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Dit integrale denken is uitstekend.  
Een eerste stap die gezet is, is dat de gemeenteraad de verordening Fysieke Leefomgeving in hoofdlijnen 
heeft vastgesteld. 
Wij hebben nog wel zorg over te uitgebreide en te stroperige bestuursprocessen. Het Rijk denkt dit te  
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kunnen oplossen door heel strakke termijnen te stellen. Maar of dit werkbaar is, is de vraag in onze 
optiek. De digitale procedures van de Omgevingswet die als uitgangspunt hebben om bijvoorbeeld het 
vergunningenproces voor onze burgers en bedrijven veel inzichtelijker te maken, is een ander 
zorgenkind. 
 

Uitgangspunten SHK: 
 

• Het herzien van ons Handboek Inrichting Openbare Ruimte dient te geschieden in een goed 
participatieproces met inwoners en bedrijven.  

• De huidige ruimtelijke kwaliteit van het landschap dient in stand te worden gehouden en 
daar waar mogelijk aanzienlijk te worden verbeterd. 

• Bij nieuwe en grootschalige plannen dient een verplichting tot het opstellen van een 
inrichtingsplan te worden gesteld, bijvoorbeeld beeldkwaliteit of landschappelijke inrichting.  

• De huidige welstandsnota blijft tot heden onveranderd, maar bij het aanpassen hiervan 
dienen meer gebieden te worden aangewezen voor hogere eisen aan welstand. 

• Het bouwen bevorderen in iedere kern. 

• Het mogelijk bouwen op inbreilocaties in de hoofdkernen, maar vooral in de kleinere 
kernen, zonder dat de groene speelweiden voor de jeugd eraan opgeofferd worden. 

• Aandacht voor woningbouw aan de noordkant van Hippolytushoef nabij het zwembad De 
Venne.      

• Aandacht voor bijzondere groepen op de woningmarkt. Zie hiervoor de woonvisie op de 
gemeentelijke website Hollands Kroon. 

• De woningbouw in  o.a. Kleine Sluis, Nieuwe Niedorp, Winkel en Wieringerwerf, maar ook in 
de kleinere kernen zoals ’t Veld, Breezand, Middenmeer en Wieringerwaard zal blijvend 
worden ondersteund en gefaciliteerd. 

• Het opstellen van een document met beleidsregels voor huisvesting van tijdelijke 
werknemers. Voor deze groep moet huisvesting op bedrijventerreinen en bij agrarische 
bedrijven kunnen worden toegestaan. 

• De aanstaande omgevingswet vereist de zorg van het gemeentebestuur voor goede en 
zorgvuldige procedures en waarborgen voor digitale processen. 

• De hoogte van de starterslening bepalen naar de omstandigheden op de bouwmarkt. 

• De tweedelijns bebouwing dient flexibeler toegepast te worden. 

• Het faciliteren dat vrijkomende bedrijven en kantoren en ook agrarische opstallen 
beschikbaar moeten komen voor woningbouwlocaties. Bijvoorbeeld in de vorm van hofjes 
en parkjes.  
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 3.4 Veiligheid 
 
Veiligheid en een veilige woonomgeving is een groot goed voor de inwoners van onze gemeente. Het is 
noodzakelijk dat er voldoende patrouilles door de politie worden uitgevoerd en er voldoende agenten en 
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn, die kunnen handhaven daar waar dat nodig is, maar 
die ook inwoners kunnen steunen als dat nodig mocht zijn. 
Wij streven ernaar om het aantal fysieke geweldsincidenten op straat terug te dringen en waar nodig 
cameratoezicht te plaatsen. Door de samenwerking met gemeente, politie, boa’s en horeca dienen 
overlast ten gevolge van drank- en/of drugsgebruik voorkomen te worden. Wij hebben ook aandacht 
voor het verminderen van sociale incidenten. 
Bij extreme sneeuwval dienen doodlopende en binnenwegen direct sneeuwvrij te worden gemaakt; 
enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds opdat woningen en bedrijven door hulpdiensten 
bereikbaar blijven. Door veranderende klimatologische omstandigheden dienen in de gemeente, 
voorzieningen tegen droge en natte tijden getroffen te worden. Voorzieningen kunnen zijn o.a. 
waterberging, meer natuurlijke groenontwikkeling en minder verstening in het algemeen en in het 
bijzonder minder verstening in de openbare ruimten.  
Schoolzwemmen invoeren voor de veiligheid van onze kinderen en voor andere doelgroepen, daar de 
gemeente rijk is aan binnen- en buitenwateren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de oversteekplaatsen dienen de kruisingen met de N248 (Schagerweg/Kanaalweg) veiliger 
uitgevoerd te worden.Zo ook is het van groot belang voor West-Wieringen dat verkeersremmende 
maatregelen in welke vorm dan ook de veiligheid vergroten. Fraai is anders, maar een noodzaak. Een 
weg, de zogenaamde N77, realiseren van en naar Den Helder en Wieringerwerf (A7) zou niet alleen voor 
West- Wieringen maar voor geheel Wieringen en Den Helder, met in het verleden voogestelde de 
Noordoost variant, een verademing zijn. 
 

Uitgangspunten SHK: 
 

• Het aanbrengen van cameratoezicht daar waar dat nodig is. 

• Het direct sneeuwvrij maken van doorgaande en vooral van doodlopende binnenwegen bij 
extreme sneeuwval. 

• Tussen de dorpen fietspaden aanleggen c.q. verbeteren, zeker daar waar schoolgaande 
kinderen dagelijks langs moeten. 

• Het nemen van maatregelen, daar waar mogelijk, tegen veranderende klimatologische 
omstandigheden. 

• Steeds aandacht vragen voor de N248 en de wegen rondom West-Wieringen. 

• Het faciliteren en bevorderen van het busvervoer van en naar de zwembaden. 

• Een weg N77 zoveel mogelijk langs de geplaatste windturbines van en naar Wieringerwerf 
en Den Helder, doch in ieder van en naar de Kooybrug en Wieringerwerf in onze gemeente. 

• Het huidige aantal boa’s met twee boa’s te vermeerderen.   
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Hoofdstuk 4 Vitaliteit 
 
 

4.1 Zorg  
 
SHK ziet erop toe dat regelgeving rondom dit onderwerp met grote mate van nauwkeurigheid wordt 
uitgevoerd en wordt nageleefd. Wij streven er naar dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. 
In staat zijn zelfstandig, of met hulp, zorg te dragen voor eigen fysiek, sociaal of psychisch welzijn. SHK 
pleit voor meer woningen in alle kernen, waar in een combinatie met wonen 24-uurs zorg wordt 
geleverd. 
 
Wij zorgen voor preventie op het gebied van eenzaamheid, gezond gewicht, alcohol, roken, drugs en de 
ontwikkeling van 0-6 jarigen.  
Positieve gezondheid is de rode draad in ons gezondheidsbeleid. 
Dagopvang is er voor iedereen die daar behoefte aan heeft door middel van ‘Doet en Ontmoetgroepen’ 
in bijna alle kernen. Hier kan een ieder zonder indicatie aan deelnemen. Er wordt invulling aan het 
programma gegeven door de wijkteams en Wonen Plus en Welzijn. 
Er is aandacht voor inwoners die aangeven langer in hun woning te willen blijven wonen. In de woonvisie 
staat dat er wordt gebouwd voor doelgroepen, dus ook voor ouderen. Er zijn 2 regiotafels waarin 
bekeken wordt hoe onze inwoners van de Kop-4-gemeenten op een goede manier zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Daarbij worden er woningen gebouwd waar 24-uurs zorg verleend kan worden, 
terwijl de oudere inwoner toch thuis blijft wonen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid meer 
hofjes voor ouderen te realiseren 
 
De toegang tot de door de gemeente verleende zorg is laagdrempelig. Iedere inwoner weet waar men 
met de hulpvraag terecht kan. 
 
Wij zien erop toe dat het vangnet blijft aansluiten op de praktijk, opdat niemand tussen wal en schip valt. 
In alle kernen zijn Doet en Ontmoetinggroepen en Buurtcirkels gerealiseerd.  
Jeugdzorg wordt zo “thuis mogelijk” georganiseerd. 
Er worden geen kinderen meer in geslotenheid opgenomen. 

   

Uitgangspunten SHK: 
 

• Iedereen kan vertrouwen op goede zorg. 

• Iedereen die hulp nodig heeft, ontvangt hulp. 

• Meer woningen met 24-uurs zorg in alle kernen. 

• De zorg wordt dicht bij de inwoners georganiseerd. 
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 4.2 Bestaanszekerheid 
 
SHK streeft naar economische onafhankelijkheid van de inwoners, om op redelijke wijze te kunnen 
meedoen in de samenleving. 
Wij streven ernaar dat iedereen aan het werk kan. 
Wij streven naar extra ondersteuning voor de laagste inkomens.  
Wij voorkomen dat kinderen in armoede leven. 
Opleiding en scholing zijn voor iedereen bereikbaar zijn. 
Wij spannen ons in voor het naar de regio halen van meer bedrijvigheid. 
Wij zien toe dat geen jongeren meer zonder startkwalificatie van school gaan. 
Wij bieden sociaal zwakke jongeren een plek in het ‘Gouden Kansen Project.’  
Het traject ‘Kamers met Kansen’ geeft jongeren die buiten de boot dreigen te vallen een kans om via dit 
traject woonervaring op te doen en om zo een eigen huis te verkrijgen. 
 

Uitgangspunten SHK: 
  

• Iedereen aan het werk. 

• Het stimuleren van economische onafhankelijkheid van inwoners, om op redelijke wijze mee 
te kunnen doen aan de maatschappij. 

• Het creëren van sociale ontmoetingsruimten voor ouderen en jongeren. 

• Het faciliteren en stimuleren van een adequaat laagdrempelige schulddienstverlening. 
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 4.3 Kunst en Cultuur 
 
SHK vindt dat kunst en cultuur van grote maatschappelijke betekenis zijn en belangrijk voor jong en oud. 
Het maatschappelijk belang van kunst en cultuur wordt door ons onderschreven en moet voor een ieder 
toegankelijk zijn. 
           
Daar waar mogelijk zullen wij de verenigingen c.q. de stichtingen op het gebied van kunst en cultuur 
ondersteunen. Ook voor dit aandachtsgebied geldt dat wij steeds kritisch bekijken of subsidies 
noodzakelijk zijn en op de juiste plaats terechtkomen. 
 
Wij koesteren het cultureel erfgoed. 
 
Om als betrekkelijk nieuwe gemeente een eigen identiteit te krijgen en de dialoog daarover te 
bevorderen, is het volgens ons onontbeerlijk om ook een volwaardig gemeentelijk monumentenbeleid te 
voeren. Sterker nog, het geeft inhoud aan de verschillende gemeenschappen in de gemeente. Het kan 
redelijk eenvoudig via het realiseren van een gemeentelijke monumentenlijst en daaraan wordt 
momenteel volop gewerkt. 
Wij koesteren het Cultuur Erfgoed in de geest van historische waarden als zijnde voor onze gemeente 
mede vastgelegd in de Rijksmonumentenlijst, de Provinciale monumentenlijst en de eerder genoemde 
Gemeentelijke monumentenlijst.  
Aan het tot stand komen van de Gemeentelijke monumentenlijst wordt momenteel volop aan gewerkt. 
 
Uit onderzoeken van de Bond Heemschut is gebleken, dat het overgrote deel van de gemeenten in 
Noord-Holland een actief beleid voert inzake het beschermen van waardevolle panden en objecten, die 
niet op de Rijkslijst voorkomen. Op grond van de Wet zijn met name de rijks- en provinciale 
monumenten redelijk beschermd. Voor wijzigingen en aanpassingen is een vergunning vereist. Dat geldt 
echter niet voor de karakteristieke en beeldbepalende panden die geen status hebben. Echter, voor 
ingrijpende veranderingen is een vergunning vereist. 
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Wanneer de eigenaar van het betreffende pand besluit de rijk uitgesneden windveren en/of historisch 
waardevolle elementen te verwijderen of een rieten kap te vervangen door een ander materiaal, dan 
bestaat niet de mogelijkheid dat tegen te houden. Dat betekent dan veelal een aantasting en verarming 
van de gebouwde omgeving en verlies van culturele identiteit. 
 
Op grond hiervan dient overwogen te worden, om met name deze karakteristieke panden een status te 
geven. Het aanwijzen van karakteristieke panden tot gemeentelijk monument heeft als regel een positief 
effect op de omgeving, een prikkel voor andere eigenaren om ook hiervoor in aanmerking te komen. 
 
Bovendien stijgt de kwaliteit van de gebouwde omgeving, hetgeen ook van groot economisch belang is 
voor recreatie en toerisme. 
 

Uitgangspunten SHK: 
  

• Het steunen van stichtingen, verenigingen en andere instellingen die zijn gebaseerd op 
volledige vrijwilligheid, zoals: het Museum Oud Anna Paulowna in Breezand, het Cultuurhuis 
De Kolk in Lutjewinkel, de Cultuurschuur in Wieringerwerf, het Viking Informatie Centrum in 
Den Oever, het Grootmoederstijd en Motoren Museum in Nieuwe Niedorp, het Dorpshuis in 
Hippolytushoef, Wieringer Museum Jan Lont in Stroe en andere culturele instellingen. 

• Het in stand houden van de deelname aan de Monumentendag. 

• Het uitbreiden dan wel het aanpassen van de Gemeentelijke monumentenlijst. 

• Het inventariseren van de aanwezige kunstwerken binnen de gemeente en het vormgeven 
en naleven van een gemeentelijk cultuurbeleid. 
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4.4 Sport en Educatie 
 
Voor SHK dienen er voor alle doelgroepen in de samenleving voorzieningen te zijn om te    
bewegen. Wij gaan ervan uit dat in ieder geval de meest voorkomende sportvoorzieningen ten behoeve 
van voetballen, handballen, zwemmen, atletiek en zaalsporten in de vier grote kernen in stand worden 
gehouden. 
Sport is van sociaal belang en bij uitstek het middel als het gaat om te leren meedoen voor jong en oud. 
Het is bewezen dat bewegen in ’t algemeen goed is voor jong en oud. Door het behoud van de 
zwembaden is het ook mogelijk het schoolzwemmen opnieuw aan de orde te stellen. Het 
schoolzwemmen is in onze waterrijke gemeente uitermate belangrijk voor de veiligheid van onze 
kinderen en ook voor andere doelgroepen. 
 
Kinderen moeten kwalitatief goed basis- en voortgezet en vervolgonderwijs kunnen volgen. Onderzoek 
naar mogelijkheden voor ‘integrale kin centra’ met goed onderwijs en met goede doorstroom- 
mogelijkheden naar volgende onderwijsfasen, wordt door ons zoveel mogelijk gefaciliteerd. 
Wij zullen ons inzetten om deze voorziening binnen onze gemeente gerealiseerd te krijgen. 
Wij vinden dat inwoners achterstand en armoede ontstijgen door zorg te dragen voor goed onderwijs en 
voldoende werkgelegenheid. 
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Wij hebben onze bereidheid uitgesproken om een permanent durfsportcentrum in de gemeente te 
realiseren, mogelijk aan de Groetweg. Daarbij is een aantal randvoorwaarden gesteld, waaronder de 
ligging van de 50dB-grens, het parkeren, de luchtkwaliteit, de omwonenden, de openingstijden, de 
verkeersdrukte op de Groetweg. Wij zullen een maximale inspanning leveren om in de gemeente het 
planologisch mogelijk te maken het durfsportcentrum te realiseren. 
Een wens van SHK is, hetzij in Hollands Kroon hetzij in de regio, in samenspraak met RSG Wiringerherlant 
een dependance op het niveau van een HBO-opleiding te realiseren. Echter, primair gaat het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het toekennen van een HBO-opleiding in ons gebied. 
 

Uitgangspunten SHK: 
  

• Het onderzoeken c.q. ontwikkelen van een onderwijsinstelling op HBO-niveau, dan wel een 
kenniscentrum agrarische informatietechnologie (AIT) en/of een kenniscentrum informatie- 
en  communicatietechnologie (ICT). 

• Het bevorderen van schoolzwemmen. 

• Het in stand houden van de binnenzwembaden in Breezand, Hippolytushoef, Wieringerwerf 
en Winkel en het buitenzwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp. 

• Het faciliteren van het durfsportcentrum aan de Groetweg. 

• Het faciliteren en bevorderen van het busvervoer van en naar de zwembaden.  

• Het faciliteren van een onderzoek met de sportverenigingen tot het mogelijk oprichten van 
een nieuw sportveldencomplex in Nieuwe Niedorp/Winkel. 

• Het faciliteren van een sporthal op het sportveldencomplex van de Sport Vereniging Kleine 
Sluis in relatie met Klein Veerburg. 

• Het behouden van Klein Veerburg (dus zonder sporthal en trainingshal. 

• Het steunen en stimuleren van het behoud van de noodzakelijke bestaande  
accommodaties. 

• Wij blijven daar waar het nodig is het primair onderwijs ondersteunen. 
 

 
 
 
 
Wilt u meer weten over de SHK? 
Neemt u gerust contact met ons op.  
Op onze website vindt u informatie. 
 
www.seniorenhollandskroon.nl 
 

http://www.seniorenhollandskroon.nl/

