VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar
De Onafhankelijke Partij Alkmaar is DE politieke partij die opkomt voor de belangen
van de inwoners van de gemeente Alkmaar in de breedste zin van het woord.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding.
Alkmaarders hebben geen behoefte aan socialistische stoeptegels, liberale
lantaarnpalen of christendemocratische verkeersdrempels; zij willen praktische
politiek, waarin zij zelf ook hun inbreng hebben. OPA bestuurt Alkmaar op een
praktische en pragmatische wijze, zonder strakke dogma’s van de bekende landelijke
stromingen.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een energieke, vriendelijke en positieve partij.
Wij vinden Alkmaar een geweldige gemeente! Onze gemeenteraadsleden zijn
allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie
van de regering, zoals de landelijke partijen. De regering in Den Haag is niet bereid
om lokale partijen subsidie te geven voor hun werk of hun verkiezingscampagne.
OPA betaalt dus zelf zijn verkiezingscampagne; dat kunnen de landelijke partijen niet
zeggen.

Geen betutteling, ruimte voor inwoners.

Uitgangspunt voor OPA is dat de inwoners vaak beter weten wat er nodig is dan de
mensen in het stadhuis. Daarbij komt dat mensen zich best graag in willen zetten
voor hun buurt als ze het op hun eigen manier kunnen doen. De overheid kan
daarbij helpen door het deze inwoners gemakkelijker te maken. Dat kan gaan om
een stads- of buurttuin, speelplekken, sfeerverlichting, groenvoorzieningen en de
inrichting van de buitenruimte, maar ook om het organiseren van allerlei activiteiten.
Deze burgers hebben geen behoefte aan een betuttelende overheid die voorschrijft
wat mag en niet mag, maar aan een overheid die hen als gelijkwaardige partners
ziet die helpt, bureaucratische barrières wegneemt en mee-investeert om dingen
mogelijk te maken.
OPA realiseert zich dat we dit programma opstellen in een periode van lockdown,
vanwege Corona. Den Haag maakt daar beleid voor. Wij merken dat in deze
pandemie-tijd Den Haag steeds meer invloed wil en krijgt op de persoonlijke keuzes
van mensen. OPA is niet tegen het stellen en handhaven van regels en voorschriften
voor zover die wettelijk zijn vastgelegd. Daar gaan wij niet over. In die lijn vindt OPA
dan ook dat een gemeente geen taak heeft als het gaat om bijvoorbeeld ervoor te
zorgen dat inwoners zich laten vaccineren. En wij vinden dat de gemeente, als lokale
overheid, zo veel als kan moet doen om het leed voor ondernemers en inwoners te
verzachten.
OPA ontmoet graag mensen, informeert u actief via Facebook en andere media. In
onze wekelijkse column in het Alkmaars Nieuwsblad houden wij de Alkmaarders elke
week op de hoogte van wat er speelt in de politiek en in de stad. Niet alleen de
afgelopen jaren, maar ook nu en in de toekomst staan wij dus met onze beide benen
in het Alkmaarse. In stad en land: Gewoon voor Alkmaar en altijd dichtbij.
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1. De vriendelijke overheid is er voor de burgers
1.1 Nieuwe vormen van participatie

De politieke democratie kent formele en wettelijke rollen, instrumenten en
spelregels, die gerespecteerd dienen te worden, maar die ook voldoende ruimte
moeten laten voor de ‘maatschappelijke’ democratie, waarin burgers meer
zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Democratie begint immers bij
ieder mens.
Participatie betekent voor OPA: samen optrekken, met elkaar plannen en/of
activiteiten ontwikkelen op gelijkwaardige basis, zeker als het gaat om
bouwprojecten, die meestal ingrijpen in de fysieke leefomgeving van mensen.
Meedenken vanaf de tekentafel en niet, zoals de afgelopen jaren, pas als een plan al
min of meer klaar is. Dan helpen mooie nota’s niet, dan hebben mensen vaak het
nakijken. Dus niet alleen inloopavonden en digitale documenten, maar een actief
optredende gemeente die zich inzet voor bewoners en bedrijven en de kennis van
onze inwoners inzet om plannen te ontwikkelen. OPA wil participatie meer inhoud
geven: meepraten, meedenken en waar het kan mee-ontwikkelen. Dat kan in
verschillende vormen: een politieke markt over thema’s of bouwprojecten, het
instellen van begeleidingsgroepen met bewoners en belanghebbenden met een
vastgelegd adviesrecht en een onafhankelijk voorzitter, ontwerpateliers of openhuisbijeenkomsten. Bewoners beslissen mee over de meest gewenste vorm.
Bij al deze vormen hoort een gedegen verslaglegging, die recht doet aan alle
opvattingen, zodat deze in een later stadium nog steeds bekend zijn.
OPA vindt ook dat insprekers tijdens raads- en commissieavonden meer tijd moeten
krijgen om te spreken, geen 3 maar 5 minuten.

1.2 Referendum

Het vertrouwen van inwoners in hun overheid is de afgelopen tijd hard gedaald.
Allerlei affaires (Toeslagen-affaire, Bijstand-affaire) hebben in de ogen van inwoners
geleid tot verlies van de menselijke maat en het verlies van het menselijke gezicht
van de overheid. Ook lokaal geldt dat bureaucratie en papieren rompslomp maken
dat veel Alkmaarders de gemeente ervaren als star en vijandig en niet als dienstbaar
en behulpzaam. De werkelijkheid van het stadhuis staat ver af van de werkelijkheid
van gewone Alkmaarders. OPA vindt dat de gemeente ook best wel ‘lief’ mag zijn.
Dus ga kijken met gezond verstand, wat is de bedoeling, i.p.v. alleen naar de regels.
Wij willen dat de gemeente een houding uitstraalt van ‘ja, mits’ en niet van ‘nee,
want’. Wij bepleiten de terugkeer van ‘groene-golf-ambtenaren’, die met gezond
verstand voor een oplossing gaan en niet voor het systeem en de regels. Die mensen
helpen en niet aan hun lot overlaat. Die meer kijkt naar de behoefte dan naar
budgetten, zeker bij toekenning van voorzieningen. Kortom: gemeente ‘Doeslief’!

1.3 Rechtvaardige Overheid.

OPA is voorstander van een raadplegend referendum. Bij zo’n referendum
kunnen kiezers zich uitspreken over een concept raadsbesluit. Dat is belangrijk,
zeker als het om ingrijpende of gevoelige besluiten gaat. Formeel is dit
referendum niet bindend; als het referendum een duidelijke uitslag heeft, zal
OPA zich daaraan houden.
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1.4 Dienstverlening: gemeentehuis blijft open voor inwoners.

Dienstverlening is niet alleen een digitale zaak. Het gemeentehuis dient altijd open
te zijn voor mensen die de digitale weg niet of onvoldoende kennen. Persoonlijk
contact blijft onmisbaar. Natuurlijk kan digitale dienstverlening ook goed werken als
ze laagdrempelig is. Dat kan gaan van het WhatsApp doorgeven van een kuil in de
stoep, tot volledig online kunnen aanvragen van vergunningen, zodat de meeste
gegevens al ingevuld zijn, of tot een eigen Sociaal account, waarbij inwoners 24 uur
per dag kunnen aanvragen kunnen doen, hun dossier kunnen inzien en de
afhandeling van hun verzoek kunnen volgen.
Brieven worden binnen 2 weken beantwoord en e-mails binnen 4 dagen.
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2. Bescherming historie Stad en land
2.1 Alkmaar Erfgoedgemeente

De gemeente Alkmaar heeft een schat aan historisch en cultureel erfgoed. De
prachtige binnenstad met zijn vele toonaangevende monumenten, maar ook de vele
historische gebouwen in Graft-de Rijp en Schermer en niet te vergeten de
Schermermolens. OPA is altijd een fel voorvechter geweest van het behoud van onze
historische gemeente. Het religieus erfgoed heeft het moeilijk, wat OPA betreft
kijken we zorgvuldig naar een goede herbestemming. OPA beschermt het erfgoed en
wil daar zo nodig extra geld voor uittrekken. Want dat Erfgoed is niet alleen mooi en
historisch en belangrijk voor onze identiteit, het is tegelijkertijd een belangrijke
toeristische trekpleister en dus goed voor de economie.

2.2 Bescherming Erfgoed

Het succes van Alkmaar voor bezoekers en bewoners wordt mede bepaald door de
veelzijdigheid van het aanbod van stad en land. OPA zet zich al jaren in voor behoud
en bescherming van de historische binnenstad, het erfgoed in dorpen en kernen en
het open polderlandschap. OPA wil dan ook geen hoogbouw in de historische
binnenstad en de buurten daaromheen en in historische kernen. Voorgevels van de
oude panden moeten hun oude stijl kunnen behouden en daarom stimuleert OPA dat
nieuwbouw in de binnenstad en de historische kernen aansluit op de historische
uitstraling. OPA zet zich voor bescherming van de dorpskernen en dorpsgezichten in
Schermer, Graft - de Rijp, Oudorp en Koedijk. Molens en stolpen krijgen bij
bescherming en promotie extra aandacht. Ook het open polderlandschap verdient
bescherming.
Ook Immaterieel Erfgoed verdient bescherming. Alkmaar Kaasstad, de
Midwinterfeesten en de 8-oktoberviering zijn onlosmakelijk verbonden met onze
gemeente.
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3. OPA en veiligheid: samen werken aan veiligheid
3.1 Beter veiligheidsgevoel

Uitgangspunt voor OPA is een zero- tolerancebeleid van politie, dat zich moet richten
op bepaalde prioriteiten. OPA geeft prioriteit aan het terugdringen drugsoverlast,
overlast dak– en thuislozen en jeugdoverlast. Straatterreur moet aangepakt worden
en ook vrouwen moeten te allen tijde veilig over straat kunnen. Een actieve en
persoonlijke terugkoppeling van wat er met een melding is gebeurd, kan bijdragen
aan een beter veiligheidsgevoel.
OPA vindt dat er meer cameratoezicht kan komen en dat de nieuwste technieken op
het gebied van cameratoezicht moeten kunnen worden ingezet om het
veiligheidsgevoel te vergroten.
Een goed preventiebeleid kan incidenten voorkomen en daarmee het
veiligheidsgevoel vergroten. Alkmaar kent een traditie van sterk inzetten op
preventie. De Onafhankelijke Partij Alkmaar kan zich goed voorstellen dat er meer
geld wordt gestoken in een hardere aanpak van overlast. OPA is ervan overtuigd dat
dit ook echt bijdraagt aan vergroten van het veiligheidsgevoel.

3.2 Meer toezichthouders en actieve terugkoppeling

Het aantal inspecteurs stadstoezicht kan worden uitgebreid. OPA wil per wijk een
wijk-toezichthouder die geregeld zichtbaar is in en aanspreekbaar voor de wijk. OPA
vindt dat de huidige afdeling stadstoezicht goed werk verricht; zij gaat actief in op
meldingen. De terugkoppeling naar wat er met een melding is gebeurd kan beter. Dit
moet persoonlijk en altijd zo snel mogelijk gebeuren: per mail of telefoon.
De parkeerhandhavers moeten weer in dienst van de gemeente komen. Met wat
bijscholing kunnen zij breder worden ingezet dan alleen voor parkeerboetes. Er zijn
belangrijkere dingen dan verkeerd parkeren of te laat bij de parkeermeter zijn. Als je
ziet dat er nu 24 mensen op algemene handhaving worden ingezet, en 13 op
parkeerhandhaving is het evenwicht wel zoek. Als je een deel van de
parkeerhandhavers breder inzet, dan is dat ook positief voor het veiligheidsgevoel.
De inspecteurs stadstoezicht mogen geen zichtbaar religieuze uitingen, zoals een
hoofddoek, keppel of kruis, dragen. De inspecteurs zijn namelijk in dienst van de
overheid en dienen onafhankelijk te zijn.

9

3.3 Extra aandacht voor (mobiel) cameratoezicht

Cameratoezicht en het gebruik van drones zijn goede instrumenten zijn om de
veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. OPA vindt dat Alkmaar vooruitstrevend
moet zijn op het gebied van de ontwikkeling van toepassing van camera’s. De
nieuwe technieken kunnen een goede aanvulling zijn op de ogen van het menselijk
toezicht en handhaving. Slimme camera’s en drones kunnen -tijdelijk-worden ingezet
in wijken of kernen waar de overlast of de onveiligheid toeneemt. OPA wil een sterke
lobby voeren om het conservatisme dat in Nederland heerst rond camerabewaking
om te buigen.
De politie werkt momenteel met ANPR- camera’s. Dat zijn camera’s die kentekens
herkennen en ingezet worden om verdachten op te sporen. Er hangt al een aantal
van die camera’s op de Ringweg Alkmaar. OPA wil in goed overleg met de politie
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn ook verdachten op te sporen die
bijvoorbeeld hebben ingebroken in onze stad of een ander crimineel feit hebben
gepleegd. Als camera-toezicht helpt, zoals in Overdie is gebeurd, dan moeten die
camera’s niet weggehaald worden als het weer rustiger is geworden. Want dan komt
de ellende weer terug. Bij dit soort plekken, zoals bij de Zonkantflat, hoort een
permanente camera te staan.

3.4 Voortzetting Top-40 aanpak

Binnen Alkmaar is een Top 40 in kaart gebracht. Dat zijn mensen met meervoudige
problematiek die anderen tot last zijn (veelplegers). Deze groep moet sociaal, maar
ook daadkrachtig worden aangepakt.

3.5 Preventief fouilleren

Uitgangspunt is dat OPA de burgemeester steunt wanneer zij een gebied uitroept tot
een risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. OPA vindt dit een goed
middel om criminaliteit terug te dringen.

3.6 Stevige aanpak huiselijk geweld

Uitgangspunt van OPA is dat geweld niet wordt getolereerd. OPA wil de stevige
aanpak van huiselijk en seksueel geweld voortzetten. Dat geldt voor geweld tegen
kinderen, vrouwen, maar ook steeds meer voor geweld tegen ouderen. Van OPA mag
de burgemeester ruim gebruik maken van haar bevoegdheid om plegers van
huiselijk geweld een huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen.

3.7 Wapens onder jongeren is niet normaal

Soms lijkt wel -gelukkig dus zeker niet altijd-: hoe groter het mes, hoe belangrijker
iemand zich voelt. We moeten wapens onder jongeren uitbannen, bijvoorbeeld door
goede voorlichting op scholen. Daar kan ook het gesprek gevoerd worden over het
achterliggende gevoel van juist onveiligheid, waar veel jongeren last van hebben.
OPA heeft gepleit in 2020 om een messenverbod op te nemen in de gemeentelijke
regelgeving, naar model Zaanstad. Het college wees dit af. OPA wil niet langer
wachten en dit direct in Alkmaar invoeren.

3.8 Parkeergarages alleen toegankelijk voor tickethouders

OPA constateert dat de overlast van zwervers in parkeergarages nu wordt aangepakt
door hen te verzoeken te vertrekken. Dat werkt niet. Soms zitten er zwervers in de
parkeergarage waar je dan letterlijk overheen moet stappen.
OPA is er voorstander van dat de garages worden afgesloten en alleen met
parkeerticket of –pasje te openen zijn, net zoals in andere steden. OPA heeft hier in
november 2021 wederom om verzocht.
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3.9 Straattegeloffensief en betere stoepen en opritten

Een ongeluk zit soms in iets kleins zoals een enkele losliggende of scheefliggende
stoeptegel. OPA wil het ingezette straattegeloffensief voortzetten en verbeteren. Dit
zou per wijk of buurt kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld met een
‘stoepenpatrouille’ of ‘stoepenbrigade’ per buurt die samenwerkt met Stadswerk 072.
Daarnaast wil OPA dat ook rolstoel- en rollatorgebruikers en scootmobielers veilig op
hun plek van bestemming kunnen komen. Duidelijke, plezierig te berijden opritten,
goed gemarkeerd en breed genoeg om de naast lopende begeleider te kunnen
gebruiken.

3.10 Vuurwerk

OPA staat achter een vuurwerkverbod in het centrum. Een algeheel vuurwerkverbod
is op lokaal niveau niet te handhaven en ook mede afhankelijk van landelijke
wetgeving. OPA is wel voor het instellen van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond
molens, zorgcentra en andere kwetsbare plekken. OPA kan zich voorstellen dat een
algeheel vuurwerkverbod aan de hele bevolking van Alkmaar wordt voorgelegd, bijv.
met wijkgerichte gesprekken en/of een raadplegend referendum. OPA zal zich dan
houden aan de uitkomst hiervan.
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4. OPA en de zorg: Alkmaar is een behulpzame
gemeente
In de visie van OPA krijgt elke inwoner de zorg en ondersteuning die nodig is om
zelfstandig zijn of haar leven te kunnen leiden. Veel mensen zoeken hiervoor al eerst
hulp bij familie en vrienden, of vragen hulp bij voorzieningen zoals Wonen Plus, het
Mantelzorgcentrum en andere organisaties.
Als het niet meer (helemaal) lukt op eigen kracht dan helpt de gemeente met een
maatwerkvoorziening, zoals een scootmobiel, of hulp bij het huishouden. Te vaak
nog lopen inwoners op tegen het doolhof van bureaucratie. Volgens OPA moeten niet
de bureaucratische systemen leidend zijn, maar de menselijke vraag: ‘Wat is de
bedoeling’? ‘Welke gezond verstand-oplossing werkt hier het beste?’ De gemeente
hoort begripvol en behulpzaam te zijn voor haar inwoners.
OPA is geen voorstander van het stapelen van eigen bijdragen. Vaak hebben mensen
meer dan één voorziening nodig en daarbij een laag inkomen. Daarnaast kan OPA
zich voorstellen dat mensen met hogere inkomens een inkomensafhankelijke
bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp.

4.1 Meer huishoudelijke hulp en thuisondersteuning voor ouderen en
mensen met een beperking: 1 miljoen erbij
Het aantal ouderen in Alkmaar stijgt en voor veel ouderen is extra hulp nodig om
zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen. Vaak zijn zij immers ook mantelzorger
voor hun partner. Zij doen dat uit liefde en verbondenheid, maar het kan ook te
zwaar worden. Het risico op ziek worden is ook groter en dat kan ertoe leiden dat
mensen langere tijd niet mobiel zijn. De gemeente heeft in de afgelopen vier jaar
fors bezuinigd op huishoudelijke hulp en andere vormen van thuisondersteuning.
OPA vindt dat ouderen vanaf extra hulp in huis moeten kunnen krijgen. Voor het
schoonmaken, maar ook hulp bij het boodschappen doen, of de mantelzorg te
verlichten. Daarom blijft het behoud van goede huishoudelijke hulp een van onze
topprioriteiten. OPA wil de bezuinigen ongedaan maken en trekt daar 1 miljoen extra
per jaar voor uit. OPA wil dat aanvragen bekeken worden vanuit de behoefte van de
aanvrager en niet louter vanuit budgetten.

4.2 Wonen met zorg. Aanleunwoning met wmo-indicatie.

Schrijnend zijn de situaties waarin oudere echtparen na een leven lang samen uit
elkaar moeten omdat een van hen niet langer thuis kan blijven wonen en moet
worden opgenomen in een zorgcentrum. Dit is vaak het geval als een van de
partners lijdt aan een vorm van dementie, een ziekte die met de groei van de
vergrijzing flink zal toenemen. Daarom wil OPA de terugkeer van de aanleunwoning.
Zelfstandig en veilig wonen, dichtbij een zorgcentrum, zodat hulp en zorg dichtbij is
en mensen elkaar ook gemakkelijker kunnen bezoeken. OPA wil in de komende
periode deze aanleunwoningen mogelijk maken. En daarvoor een speciale WMOwoonzorgindicatie invoeren.
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4.3 Alkmaar een dementie-vriendelijke stad

Dementie is een gevreesde ouderdomsziekte waar steeds meer mensen mee te
maken zullen krijgen. Dat vraagt veel van mensen met dementie zelf en ook van hun
naasten. OPA wil dat Alkmaar een echte dementie-vriendelijke stad wordt. Daar is
een goed begin mee gemaakt, maar er is meer nodig. Zoals kennis en informatie
voor familie, buren, vrijwilligers en ondernemers. Daarvoor zijn cursussen
beschikbaar. OPA wil graag dat iedereen die in zijn of haar omgeving te maken heeft
met deze ziekte een gratis cursus kan volgen via het Mantelzorgcentrum, het
wijkcentrum of gewoon thuis. OPA vindt dat hier subsidiegeld aan mag worden
besteed.

4.4 Slimme technologie in het hulpmiddelenpakket

Ook wil OPA het gebruik van slimme technologie stimuleren. Er is al veel
beschikbaar, zoals veilige en privacy-vriendelijke sensoren, hulpapps,
beeldcommunicatie en andere toepassingen die mensen kunnen helpen. OPA wil dat
deze hulpmiddelen onderdeel gaan uitmaken van het voorzieningenpakket van de
gemeente, naast scootmobiels, rolstoelen en woningaanpassingen. Deze
hulpmiddelen kunnen ook heel handig zijn voor mantelzorgers en thuiszorg, daarmee
kunnen zij extra goed helpen.

4.5 Mobiliteit en toegankelijkheid

Ook ouderen en mensen met een handicap moeten normaal kunnen reizen met goed
vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast regiotaxi en
rolstoelbus wil OPA doorgaan met de Max Mobiel: een klein en handig elektrisch
autootje, waarmee vrijwilligers, bijvoorbeeld van een zorgcentrum of buurthuis
mensen uit de buurt kunnen halen en brengen, als lopen lastig is. Om boodschappen
te kunnen doen, naar een activiteit te gaan of op bezoek in de buurt. Veel
vrijwilligers vinden het leuk om in dit autootje te rijden en voor veel ouderen is het
een prima oplossing om nog lekker de deur uit te kunnen. De deur uit kunnen is
immers een van de beste remedies tegen eenzaamheid.
Toegankelijkheid van veel gebouwen, maar ook van stoepen en wegen kan nog veel
beter in Alkmaar. De gemeente dient hierin het goede voorbeeld te geven en bij
nieuwbouwplannen erop toe te zien dat toegankelijkheid voor ouderen en mensen
met een beperking gewaarborgd is. De WMO-raad kan hierin een belangrijke
adviesrol in vervullen. OPA vindt het een goed idee om elke twee jaar de WMO-raad
uit te nodigen voor een bijeenkomst, waarbij vorderingen, pijnpunten en
verbeterpunten met de raad besproken kunnen worden.
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4.6 Mantelzorg zonder bureaucratie

Alkmaar heeft heel veel mantelzorgers. Mensen die, vaak naast hun werk, zorgen
voor hun ouders, kind, partner of ander familielid. Zij doen dat met liefde en
overgave, maar voelen zich vaak belemmerd door bureaucratie en starre regels.
Volgens de gemeente ben je nu nog alleen mantelzorger als je NIET samenwoont
met degene voor wie je zorgt. De gemeente noemt dat dan ‘gebruikelijke zorg’ en
die is in hun ogen verplicht. OPA vindt dat oneerlijk en wil dat zo snel mogelijk
terugdraaien.
Dat geldt voor oudere, maar vooral ook voor jeugdige mantelzorgers. Die jongeren
moeten ontzien worden en waar nodig juist hulp en steun krijgen, bijvoorbeeld voor
school of werk.
Om mantelzorgers te helpen hun zorg te kunnen volhouden zijn extra
respijtzorgvoorzieningen nodig. Af en toe een weekje er tussenuit om de
mantelzorger te ontlasten, of opvang als de mantelzorger ziek is.

4.7 Jeugdhulp

Verbetering van de jeugdzorg is hard nodig. De decentralisatie van Jeugdzorg heeft
nog niet veel goeds gebracht. De markt voor kinderen met lichtere problemen groeit
als kool, maar als een kind een chronische aandoening heeft of gecompliceerde
problematiek dan zijn er lange wachtlijsten of alleen maar plaatsen buiten de eigen
regio. Terwijl het juist belangrijk is dat ook het gezin wordt geholpen.
Uithuisplaatsing moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.
Uitgaan van het kind betekent ook ophouden met onnodige bureaucratie en
regelzucht. Jeugdzorgaanbieders moeten nauwer samenwerken en de zorg laten
coördineren door 1 verantwoordelijke hulpverlener, die oplossingen mogelijk maakt.

4.8 Hulp en opvang voor mensen met verward gedrag

Het aantal meldingen over mensen met verward gedrag neemt toe. Om dat te
verminderen is nauwe samenwerking nodig tussen een GGZ-wijkverpleegkundige en
buurtbewoners, politie, handhaving en gebiedscoördinator.
De gemeente dreigt het Sociaal Pension te laten verdwijnen. De 38 bewoners, die
nergens anders terecht kunnen, komen dan op straat te staan. Nu hebben ze nog
een kamer, wordt er af en toe een eitje voor ze gebakken en krijgen ze op tijd hun
medicijnen. OPA maakt zich grote zorgen als dit Sociaal Pension zou verdwijnen. Een
onmisbare voorziening voor Alkmaar; OPA wil deze behouden.

4.9 Investeer in Zorgonderwijs

De Coronacrisis heeft keihard aangetoond wat we allemaal al wisten: er is veel te
weinig geïnvesteerd in de werken in de zorg. Salarissen en arbeidsvoorwaarden los
je lokaal niet op. Wat wel kan is voor Alkmaar en de regio de zorgopleidingen
versterken, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Daarom pleit OPA voor een regionale
Zorgacademie, die voor jongeren aantrekkelijk is en waar ook versnelde opleidingen
gevolgd kunnen worden voor mensen die willen omscholen naar verpleegkundige of
thuiszorg-medewerker. Dat zou kunnen in samenwerking met het NW-Ziekenhuis,
het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. De gemeente kan dat
stimuleren en eraan werken dat Alkmaar in de toekomst een echte Zorgstad kan
worden.
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5. OPA en de economie: ondernemers zijn de motor
van onze economie

Het uitgangspunt van OPA is dat ondernemers in de stad vrij baan moeten krijgen
om te investeren. Het zijn in de meeste gevallen de ondernemers die zorgen voor de
werkgelegenheid en dynamiek in onze stad. In de afgelopen jaren heeft OPA aan de
totstandkoming van het ondernemingsfonds meegewerkt en voorstellen van OPA om
het stimuleringsfonds voor ondernemers (om de situatie na Corona zo goed mogelijk
aan te kunnen) zijn overgenomen. De vertegenwoordiging van ondernemers kan in
beide gevallen zelf beslissen waar geld aan wordt besteed.
De economie en werkgelegenheid laten zich niet leiden door stadsgrenzen. Een
gevarieerde en regionaal sterke economie is voor Alkmaar een onmisbare pijler voor
de toekomst, want hoe meer variëteit hoe meer mogelijkheden om klappen op te
vangen die in bepaalde sectoren kunnen vallen.
Alkmaar is ook een werkstad, waarbij een bloeiend midden- en kleinbedrijf
onmisbaar is. OPA blijft inzetten op kwalitatief goede bedrijventerreinen aan de rand
van de stad. Hoe meer mensen in hun eigen stad kunnen werken, hoe minder
ergernis en overlast door filevorming rondom de stad.

5.1 Aanbestedingen

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft reeds in 2012 het aanbestedingsbeleid
binnen de gemeente zodanig veranderd dat lokale en regionale bedrijven nog meer
kansen krijgen. Wat is er nou mooier dan dat Alkmaarse bedrijven bouwen in
Alkmaar en medewerkers halen uit onze gemeente. En wat dacht u van stagiaires?
OPA vindt dat dat nog beter moet en wil een permanente dialoog opstarten tussen
gemeente en ondernemers, zodanig dat met respect voor wetgeving Alkmaarse
bedrijven toch voorrang krijgen.

5.2 Vrijetijdseconomie en toerisme

OPA wil vrijetijds-economie en toerisme stimuleren. Alkmaar heeft een prachtige
historische binnenstad, een gezellig uitgaansklimaat en een unieke groene
landschappelijke omgeving om zich heen, die van grote natuur- en
cultuurhistorische waarde is. Deze sterke punten, en de ligging dicht bij de
Randstad, maken Alkmaar niet alleen aantrekkelijk als woon- en leefomgeving,
maar ook als een omgeving waar je kunt ontspannen, uitwaaien en genieten van
cultuur en natuur. Alkmaar kan richting
Randstad ook op dit terrein een
scharnierfunctie vervullen tussen
Amsterdam en de regio Alkmaar en
Noord-Holland Noord.
Daarbij hoort ook dat er extra
havenactiviteiten komen om zo ook het
Kanaal beter te benutten. OPA gaat
Alkmaar ook meer als historische stad
promoten. Gecombineerd met de vele
molens en monumenten in Schermer en
Graft-de Rijp en de nabijheid van duinen
en kust heeft Alkmaar goud in handen.
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5.3 Alkmaar winkelstad

Door de coronacrisis (en de lockdowns) staat onze mooie winkelstad extra onder
druk. De gewenning om digitaal te shoppen is een groot risico voor behoud van onze
winkelstad.
OPA weet maar al te goed dat de Alkmaarder trots is op zijn winkelstad. Alkmaar
heeft een grote variëteit aan winkels en dat wil OPA graag zo houden.
Om fysiek winkelen aantrekkelijk te houden is een goede bereikbaarheid van de stad
van groot belang. OPA vindt dat dit met het openbaar vervoer goed mogelijk moet
zijn. De huidige situatie moet worden gehandhaafd qua busverbindingen, de
looproute vanuit het station kan worden verbeterd.
OPA vindt dat de stad per fiets goed bereikbaar is. OPA kan zich voorstellen dat op
de Breedstraat een verzamelplaats van fietsen kan komen om zo dicht mogelijk bij
de winkels te kunnen komen. OPA steunt het idee om in het oude
V en D gebouw een ondergrondse fietsenstalling te maken. Hier kunnen dan ook
extra oplaadpunten voor fietsen worden gerealiseerd.
OPA vindt dat de stad ook per auto goed bereikbaar moet blijven. Dus als er een
ontwikkeling plaatsvindt op de plaats van de Karperton moet daar een
parkeergarage blijven. Ook al is deze garage nu niet zo publieksvriendelijk, hij wordt
wel het meest gebruikt. Blijkbaar toch goed gelegen, zo dichtbij mooie winkels en
restaurants, dus belangrijk voor economie binnenstad.
OPA vindt dat de binnenstad niet moet worden afgesloten voor auto’s. Dit is niet
goed voor de economie; zo moet de Laat-Oost per auto bereikbaar blijven en
hetzelfde geldt voor de Gedempte Nieuwesloot. Dit is ook sociaal, niet iedereen durft
nou eenmaal de parkeergarage in.
De winkelstad Alkmaar bezoeken moet meer een beleving zijn; alleen dan kan de
winkelstad echt concurreren met internetwinkelen. OPA heeft met succes gestreden
om de tussenstraatjes tussen Laat en Langestraat niet op te offeren aan wonen. Niet
omdat wij mensen wonen in de binnenstad misgunnen, wel omdat wij Alkmaarders
een mooie winkelstad gunnen en daar moet je geen gaten inschieten. Uit onderzoek
blijkt bovendien dat winkelen in een historische context kansrijk blijft. OPA houdt
vast aan de 500 m2 grens op Overstad op het gebied van winkels. Overstad moet
niet de oude historische binnenstad leegvreten als het om kleinere winkels gaat.
Zeker niet in onze ‘kleine’ straatjes, die minstens zo mooi zijn als die in Amsterdam.
OPA houdt van MKB-bedrijven en ondernemende mensen en wijst erop dat er ook
heel veel mensen in loondienst werken in het winkelbedrijf. Belangrijk voor economie
en werkgelegenheid. Dat willen wij behouden. MKB-ers verdienen een steunende en
vriendelijke gemeente, zeker tijdens deze corona-ellende.

16

5.4 Alkmaar bruisende stad

De afgelopen jaren is er vanwege de coronapandemie Alkmaar weinig bruisend
geweest. Er kon maar heel weinig. Je kon als jongere bijvoorbeeld geen gebruik
meer maken van een klein aantal cafés die tot diep in de nacht open is of van de
vele gezellige evenementen zoals bijvoorbeeld “Zomer op het plein”,
Kaeskoppenstad, Midzomerfeest en de Lichtjesavond. Zelfs de kaasmarkt ging niet
door. De horeca en evenementenbranche maakt een moeilijke tijd door, OPA heeft
extra Alkmaarse steun voor hen bepleit, en dat is ook is gebeurd.
Wij vinden dit belangrijk om onze stad aantrekkelijk te houden voor jongeren en
anderen die wel eens later uit willen. Er moet in de stad altijd wat te doen zijn. Als
de stad weer open kan, gaan we door met vrije sluitingstijden waarvan een klein
aantal cafés in Alkmaar gebruik maakt.
Uitgangspunt is dat het faciliteren van evenementen door de gemeente een must is
om als winkelstad te overleven. Evenementen moeten, als het weer kan, weer
worden georganiseerd op het niveau 2018. OPA vindt het van groot belang dat
evenementen door kunnen gaan, dat is ontzettend gezellig. Maar ook van groot
belang voor de economie van onze stad.
Het aantal evenementen van voor de coronacrisis vindt OPA voldoende. OPA is
voorstander ervan dat er structureel overleg is tussen bewoners,
evenementenorganisatoren en gemeente over de evenementenkalender, waarin de
evenementen worden aangekondigd. Doel hiervan is om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Maar wel met als uitgangspunt dat evenementen van groot belang zijn
voor de stad. Bij het Geestmerambacht kan wat OPA betreft een mooi jaarlijks
evenement worden toegevoegd, zeker als het parkeren in dat gebied het hele jaar
door dan gratis kan blijven. Zo’n jaarlijks evenement hoeft ook niet ten koste te
gaan van de natuur.
OPA ziet niet veel in het subsidiëren van grootschalige sportevenementen, zoals een
aantal jaren geleden het EK- wielrennen. Dergelijke subsidies zijn alleen verantwoord
als zo’n evenement terugkombezoek aan onze gemeente brengt en bijdraagt aan
economie en werkgelegenheid.

5.5 OPA en de boeren

In Alkmaar is de agrarische sector belangrijk voor de economie. Voor deze
agrarische sector zal het ondernemersloket goed toegerust moeten zijn met
ambtenaren die verstand hebben van deze sector. De sector loopt nogal eens aan
tegen allerlei wet- en regelgeving, die soms het ondernemen heel moeilijk maakt.
OPA vindt dat Alkmaar moet kijken naar mogelijkheden en niet alleen naar
moeilijkheden. De agrarische ondernemers zijn bepalend voor het (cultuur)landschap
en erg belangrijk voor de voedselvoorziening. Niet alleen voor Alkmaar, maar
wereldwijd. Schaalvergroting, zonder onevenredige aantasting van het landschap,
verduurzaming zonder loodzware kosten en de mogelijkheid om het boerenbedrijf te
combineren met zorg of beperkte recreatie. Boeren moeten ruimte krijgen om hier
naar eigen inzicht en vermogen in te ondernemen.

5.6 Alkmaar aan Zee

Alkmaar kan meer doen met onze ligging dichtbij de kust. We willen dat er daarvoor
meer samenwerking komen tussen Alkmaar en Bergen, niet om leuk te praten maar
om toeristen historische stad-kust arrangementen aan te kunnen bieden. En zo de
bruisende stad te verbinden met de ruisende zee.

17

6. OPA en het groen
6.1 5000 bomen erbij. Extra poen voor groen

Een groene stad is een gezonde stad. Groen draagt bij aan het welzijn van
Alkmaarders en een groene stad is ook van belang voor een gezonde economie. Zo
zijn huizen in een groene omgeving tot bijna 10% meer waard dan in een stenige
omgeving en zijn groene bedrijventerreinen erg in trek bij ondernemers. Zeker in
deze tijd van klimaatverandering is het nodig dat bomen, planten en struiken zorgen
voor verkoeling en waterafvoer. En dat los je niet alleen op met groene daken en
geveltuinen: groen op de grond blijft het allerbelangrijkste. Vooral bomen zijn
nodig: in de nieuwbouwwijken in Alkmaar Noord staan veel bomen die hun
levenseinde naderen en niet meer klimaatbestendig zijn.
En er zijn extra bomen nodig om de Co2 uitstoot te verminderen en om de
woonomgeving gezond een leefbaar te houden. Bij de nieuwbouw in de Kanaalzone
is het van groot belang dat daar ook
parken komen van enige omvang en
niet alleen postzegelparkjes. OPA wil
investeren in kwaliteit en gezondheid
van de leefomgeving. Daarom
verdienen onze parken (bestaande en
nieuwe) zorgvuldig onderhoud op hoog
niveau. Als er niet gemaaid wordt
ervaren mensen dat het park slecht
onderhouden wordt. Een park moet
geen wildernis worden; het zijn
STADSparken, waar mensen van groen
en frisse lucht willen genieten.
Daarom wil OPA in de komende periode 1 miljoen extra voor bomen en groen
uittrekken, ook als dat wat minder huizen oplevert. Om klimaatbestendige bomen te
kunnen planten, in de hele gemeente, maar zeker in Alkmaar Noord en de nieuw te
bouwen wijken.

6.2 Meer groen in buurten en kernen

OPA wil dat kinderen en jongeren buiten kunnen spelen en sporten. Een groene oase
in elke buurt, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar de jeugd kan chillen,
voetballen, tafeltennissen. OPA ziet liever ‘scharrelkinderen’ dan ‘hangjongeren’. OPA
wil de schoolpleinen groen inrichten en in alle buurten groene speelplekken
realiseren.
Dat betekent voor OPA ook dat niet elke vrijkomende plek automatisch wordt
volgebouwd.
Braakliggende of vrijkomende binnenstedelijke gebieden kunnen ook, samen met
buurtbewoners, worden omgevormd tot een buurtparkje.
Steeds vaker moeten bomen wijken voor kabels en leidingen. OPA vindt dat geen
goede zaak. Bij (her)inrichting van de publieke ruimte moeten bomen juist voorgaan
op kabels en leidingen.
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6.3 Tegels eruit, groen en bloemen erin

OPA wil ook dat stoeptegels in stedelijk gebied zoveel mogelijk worden vervangen
door groen of gras, dit om wateroverlast tegen te gaan. OPA wil dat de gemeente
bewoners en bedrijven hierbij helpt door een aantal keren per jaar oude tegels en
stenen gratis op te halen als daar groen voor in de plaats komt.
OPA wil ook bermen en ander stukjes openbaar groen opfleuren met mooie
bloemenmengsels. Dat is vriendelijk voor bijen, hommels en vogels. OPA wil hier
gaan werken met buurtbudgetten, waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen om
hun leefomgeving te vergroenen. Veel Alkmaarders vinden het immers leuk om zelf
of met een aantal buurtbewoners groenplekjes of een moestuintje te realiseren en de
onderhouden. Of een groencheque, waarmee buren samen aan de slag kunnen voor
kleinschalig groen. OPA wil deze initiatieven stimuleren en mogelijk blijven maken,
met een jaarlijks budget van 25.000 euro.

6.4 Groen blijft groen in Alkmaar

Uitgangspunt voor OPA is dat groen zoveel mogelijk groen blijft. In het bijzonder
geldt dat voor Schermer en Graft - de Rijp, waarvoor OPA zich keihard zal maken.
De Westrand van Alkmaar, de Oudorperhout en de Egmonderhout zijn groene
gebieden van grote waarde. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil die waarde
behouden en zelfs verbeteren. Wij zijn overigens geen voorstander van het verhogen
van het waterpeil in de Oudorperhout. OPA ziet dat niet als een kwaliteitsverbetering
van dit gebied.
In de dorpen en de Westrand blijven polders en groene linten vrij van bebouwing.
OPA zal zich verzetten tegen het plan om van de Bergerhoutrotonde een kruispunt te
maken. OPA gaat voor het behoud van deze mooie groene oase: een van de mooie
entrees van de binnenstad. Die wil OPA graag behouden voor de komende
generaties.

6.5 Volkstuinen

OPA staat pal voor het behoud van volkstuinen in Alkmaar. Een gezonde en mooie
hobby voor de leden en van groot belang voor gezondheid, voor klimaat,
natuurbewustzijn en biodiversiteit en bovenal voor de mens, die zijn band met het
land moet kunnen behouden.
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7. OPA en wonen: bouwen met de menselijke maat.
7.1 Nieuwe kansen aan het Kanaal, maar wel de menselijke maat

Ook in Alkmaar is de wooncrisis enorm. Elke Alkmaarder kent wel iemand voor wie
een betaalbare koop- of huurwoning onhaalbaar is, of erg ver weg. Het huidige
college wil in de toekomst 15.000 woningen bouwen langs het Kanaal. OPA ziet op
zich daar goede mogelijkheden voor mooi en ook hoger bouwen met extra
recreatiemogelijkheden aan het water. Maar wij zien ook dat de huidige
stadsregering bijna alleen denkt in torens van 50-70 meter hoog en daarmee de
menselijk maat uit het oog verliest.
Voor OPA is die de menselijke maat wel de maatstaf: dus geen megalomane
woontorens van 50 meter of hoger, maar zeker ook betaalbare huizen op de grond,
met een stadstuintje. Voor Overstad wil OPA meer water in het gebied, behoud van
het Bazaargebied (duurzaam, en gezellig met de bioscoop en Beatlesmuseum in de
buurt) en minder hoge torens. En zeker geen weg door de volkstuinvereniging De
Rekere.
Bouwen met de menselijke maat betekent voor OPA dat er voldoende ruimte en
‘lucht’ zit in de bouwplannen. Een hoogte waar je nog contact hebt met de straat en
de nabijgelegen woningen niet in de schaduw komen. Ruimte voor bomen en voor
groen om te spelen of te picknicken, ook al levert dat misschien wat minder
woningen op. We moeten voorkomen dat Alkmaar ‘versteent’. Wij willen investeren
met een vooruitziende blik in een duurzame en groene leefomgeving.

7.2 Geen hoogbouw in en rond de binnenstad

In de historische stad binnen de singels wil OPA geen hoogbouw. En in de eerste
schil rond de binnenstad is hogere bebouwing alleen toegestaan binnen de contouren
van het bestaande bestemmingsplan. OPA vindt dat de architectuur in en rond de
binnenstad moet aansluiten bij de historische bebouwing van de stad. Daarmee blijft
het unieke karakter van deze gebieden gewaarborgd. Dat geldt ook voor de plannen
die er nu zijn voor het stationsgebied. In de directe Kanaalzone en aan de randen
van de stad is daar wel ruimte genoeg voor, uiteraard wel met ondergrondse
parkeervoorzieningen. En met behoud van het woongenot van de huidige bewoners
en gebruikers. Dit kan bereikt worden door vol in te zetten op de betrokkenheid van
de bewoners met een vroegtijdige, brede en diepgaande participatie.
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7.3 Betere balans tussen groen en steen

Mogelijkheden voor nieuwbouw liggen vooral in de transformatie van de Kanaalzone.
Dat betekent voor OPA dat we niet alle overige plekjes in de stad hoeven vol te
bouwen. Dat wil niet zeggen dat er niets meer kan, maar het mag wel minder. Zo
kan in de toekomst bij het vrijkomen van de locatie Vluchthoef ruimte gemaakt
worden voor een buurtpark, en kan bij de ontwikkeling rond het Geert Groteplein
met veel minder bouwvolume en met meer ruimte voor parkeren en groen ook een
mooie herontwikkeling gedaan worden. En op de plek in Overdie, waar nu nog
‘Overdie Ontmoet’ zit, met weinig succes, kunnen wij ons een kleinschalige
bebouwing voorstellen met woningen voor ouderen uit de wijk zelf. Met groen
eromheen.
Ook voor de ontwikkelingen bij
Station Noord en het Centraal
Station vindt OPA dat die moet
aansluiten bij de lage bebouwing in
de omgeving en de molens, of
andere iconen van de stad. Het
stukje naast het Leger des Heils
hoeft ook niet volgebouwd. Laat het
lekker groen blijven. Lege plekken in
een wijk zijn belangrijk voor de
leefbaarheid. OPA wil dus bij elk
nieuw binnenstedelijk plan afwegen of het wel echt nodig is. Lucht, ruimte en groen
in een wijk zijn ook erg belangrijk. Veel huizen bouwen, jazeker! Maar Alkmaar
moet geen ‘betondorp’ worden.

7.4 Kleinschalig bouwen in dorpen en kernen

Voor de vitaliteit van de kernen en dorpen is het nodig om op kleine schaal woningen
te kunnen toevoegen, zodat ook de jongere generatie zich daar thuis voelt. Maar ook
hier geldt een menselijke maat die bij het karakter van de dorpen past. Dus niet
alleen appartementen bouwen, maar ook gewone huizen met een tuintje. Bij
Stompetoren-West kan wat ons betreft gerust gebouwd worden, in een evenwichtige
mix van eengezinswoningen en lage appartementen. Maar behalve aan woningen,
willen we ook meer aandacht schenken aan de bijbehorende voorzieningen, zodat we
niet louter forensendorpen krijgen. Het op kleine schaal transformeren of
combineren van agrarische bedrijven naar wonen of wonen met zorg of wonen met
B&B kan op steun van OPA rekenen.
Want we moeten niet vergeten dat Alkmaar het centrum is van de agrarische
omgeving. Wij moeten onze agrariërs niet weg laten drukken of wegsaneren, dat is
niet wenselijk en ook niet goed voor de lokale economie.
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7.5 Seniorenlabel en nieuwe woonzorgindicatie

Opa vindt dat woningbouwcorporaties gehoor moeten geven aan de wens van
heel veel senioren om – bij elkaar – in seniorenwoningen te kunnen wonen.
Senioren wonen daar prettiger en rustiger, helpen elkaar en hebben het daardoor
gewoon beter. Als er hulp of zorg nodig is, dan
is dat ook handiger voor zorgaanbieders, want
die kunnen dat dan beter vanuit een plek
regelen. OPA is voorstander van de terugkeer
van het seniorenlabel. En van nieuwe
initiatieven zoals een Knarrenhof, of een
project als ParkEntree in Schiedam waar het
leefconcept Senior Smart Living is
geïntroduceerd, een woonomgeving die actieve
senioren een enorme verrijking van hun
dagelijks leven kan geven.

7.6 Ruimte voor andere woonvormen

OPA wil zelfbouw en samenbouw mogelijk maken. Voor veel jongeren en
alleenstaanden zijn een Tiny house of Tiny appartement een aantrekkelijke manier
van starten op de woningmarkt. Ook willen jongeren of alleenstaanden steeds vaker
samen een woning of appartement kopen of huren. Bureaucratische regels of
conservatieve bouwconcepten staan dat nog in de weg. Wij willen hierin meer
mogelijk maken, ook al is dat misschien minder winstgevend voor corporaties of
ontwikkelaars. We willen, zeker voor de jongere generatie, rekening houden met
veranderende wooneisen, met name door de opkomst van het thuiswerken. Dat
vergt aanpassing van de bouwprogramma’s. Ook tijdelijk inzetten van
kantoorlocaties of andere leegstaande panden voor tijdelijke huisvesting of
flex-wonen kan in de nabije jaren verlichting bieden voor jongeren of economisch
daklozen. OPA vindt het geen goed idee dat de gemeente in alle wijken woningen
beschikbaar stelt voor daklozen. Dat kan ook helemaal niet, want de gemeente bezit
zelf geen woningen.
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7.7 30% sociaal en 20% voor modaal

OPA wil bouwen voor iedere doelgroep, zowel in het goedkope als het duurdere
segment. Alleen zo sluiten we om goed aan bij de vraag van de bevolking. Het
woningtekort geldt immers niet alleen voor de sociale huurwoningen, ook voor
werkende mensen met een modaal inkomen: voor politieagenten, verpleegkundigen,
leraren zijn er onvoldoende mogelijkheden om te huren of te kopen. Juist voor deze
hardwerkende Alkmaarders, met vaak (jonge) gezinnen zou extra gebouwd moet
worden. Betaalbare koopwoningen en dan juist geen appartementen, maar huizen
met een tuintje op de grond. Ook voor de huursector is dat nodig, goede huurhuizen
tussen 700 en 900 euro. OPA vindt dat er niet meer dan 30% sociaal bijgebouwd
hoeft te worden, en dat 20% van de nieuwe woningen voor modale inkomens
beschikbaar moet zijn. Voor een gevarieerd woonmilieu is het ook goed dat er
duurdere woningen bij komen.
Vooruitlopend op landelijke wetgeving kan de gemeente het al mogelijk maken dat
bij nieuwbouwprojecten een bepaald percentage wordt gereserveerd voor eigen
inwoners. OPA is daar voorstander van.
De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven op eigen grond. Zo kan de
gemeente ervoor kiezen om op de TMG-locatie op bedrijventerrein Oudorp wat
extra’s doen voor de sociale en modale bouw, zonder dat het daar weer extreem de
hoogte in moet. De gemeente hoeft immers geen winst te maken op grondverkoop:
kwaliteit en leefbaarheid vormen ook de menselijke maat in de betaalbare bouw.

7.8 Huisvesting vluchtelingen

Alkmaar heeft al een enorme opgave om vluchtelingen met een verblijfsstatus te
huisvesten op de te krappe woningmarkt. Veel (jonge) Alkmaarders moeten om die
reden nog langer wachten. OPA vindt dat de gemeente haar wettelijke verplichting
na moet komen, maar dat er in Alkmaar geen ruimte is voor een nieuw asielcentrum.
Alkmaar heeft ruim 30 jaar vluchtelingen opgevangen, eerst 28 jaar in de Hoef, later
3 jaar aan de Robonsbosweg. Aan die laatste buurt is beloofd dat het tijdelijk zou
zijn, aan de inwoners in de Hoef is beloofd dat het AZC daar gesloten zou worden.
OPA wil zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt met de bevolking.
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8.

Cultuur en kunst: meer dan ooit belangrijk

8.1 Cultuur belangrijk voor economie

Alkmaar is een stad met een rijke historie en goede culturele voorzieningen. Onze
historische binnenstad kan met recht tot een van de mooiste van Nederland worden
gerekend. Dat trekt jaarlijks veel bezoekers en dat wil de Onafhankelijke Partij
Alkmaar graag zo houden. Want cultuur is belangrijk voor de economie van onze
gemeente. Stel je eens voor dat al dat moois er niet meer zou zijn! Dan was Alkmaar
geen fijne gemeente meer, niet voor inwoners en ook niet voor bezoekers: die
kwamen dan gewoon niet meer. Het culturele klimaat wordt ook gevormd door de
ruimte die er is voor vernieuwing, voor broedplaatsen van eigentijdse kunst en een
brede toegankelijkheid van de culturele voorzieningen. Zeker als onze gemeente
gaat groeien en veel nieuwe inwoners erbij krijgt hoort het cultuuraanbod daarbij in
de pas te lopen. OPA vindt dat we daar, samen met de culturele sector, op tijd over
na moeten gaan denken; daar kunnen we de komende jaren mee beginnen.
In Coronatijd heeft de cultuur het moeilijk (gehad). Gelukkig zijn de culturele
basisvoorzieningen redelijk goed op orde gebleven. OPA staat voor een cultuurbeleid
waarin cultuur, economie, woonplezier en toerisme elkaar versterken. Zowel in grote
als kleinere vorm: ook initiatieven en cultuur in de dorpen en kernen verdienen
steun.
Het economisch rendement van cultuur is groot. Vóor de coronacrisis steeg het
aantal bezoekers van buiten Alkmaar aan onze instellingen. Zo’n kleine 450.000
mensen besteedden zo’n 45 euro per persoon, per jaar. Het economisch rendement
is daarmee ongeveer 20 miljoen. Het totale subsidiebudget is ruim 16 miljoen.
Bezuinigen op cultuur is daarom niet slim, extra investeren, als dat Alkmaar nog
aantrekkelijker maakt, is dat wel.

8.2 Ruimte voor de makers: broedplaatsen voor talent en
vernieuwing

Behalve culturele voorzieningen die gericht zijn op het genieten van cultuur op
podium, in museum of op scherm, vindt OPA het ook belangrijk dat er in Alkmaar
cultuur wordt gemaakt. Een goed aanbod aan ateliers, werkplaatsen en (tijdelijke)
podia zorgt voor een vestigingsklimaat waar ook de kunstprofessional zich thuis
voelt. De meeste broedplaatsen hebben een tijdelijk karakter en dragen zo ook bij
aan de ontwikkeling van een gebied.
OPA wil graag voor een bepaalde tijd het door de gemeente aangekochte TMGgebouw voor zeer lage prijzen beschikbaar stellen aan kunstenaars, ondernemers,
designers, ambachtslieden, jong talent, innovatieve bedrijven, indoor campings,
broedplaatsen, stadskantines en creatievelingen, die hier met elkaar een innovatieve
en creatieve HUB voor Alkmaar van kunnen maken. En andere eigenaren van
bedrijfspanden, die misschien een aantal jaren leegstaan vanwege
gebiedsontwikkeling, aanmoedigen om hun panden beschikbaar te stellen als
tijdelijke plek. ‘Place-making’ heet dat: dat geeft reuring en maakt daarmee zo’n
gebied veel aantrekkelijker voor toekomstige bebouwing.
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8.3 Cultuur voor iedereen, in alle wijken en kernen

OPA is erg blij met het jaarlijkse Kaeskoppenstad. En met het Midwinterfeest. Dat
past echt bij de meer volkse cultuurbeleving en de historie van de stad. Iedereen:
jong of oud, rijk of arm, laag- of hoogopgeleid kan eraan meedoen en daarmee
dragen deze feesten bij aan een echte Kaaskoppencultuur.
Voor OPA beperken kunst en cultuur zich niet tot de binnenstad van Alkmaar. Vooral
in Alkmaar-Noord en andere wijken kan er nog wel een tandje bij. En dat geldt zeker
ook voor de dorpen en kernen. Cultuur en ontmoeting gaan daar vaak hand in hand.
OPA ziet ook mogelijkheden voor meer kleinschalige cultuurevenementen in de
buitenlucht en wil dit graag ondersteunen, bijvoorbeeld in de parken of op de
(dorps)pleinen. De Gondelvaart in Koedijk moet op voldoende en blijvende financiële
ondersteuning kunnen rekenen.
En hoe leuk zou het zijn om in wijken en kernen voor kinderen een tiktokveldje aan
te leggen, waar jongeren kunnen dansen voor tiktokfilmpjes. Erg populair voor de
jeugd en een gezonde combinatie van jongerencultuur en bewegen.

8.4 Bloeiende Amateurkunst

OPA koestert de amateurkunst. Talent krijgt daar een kans, en het samen muziek
maken, toneel spelen, schilderen of op andere manier creatief bezig zijn is ook een
heel gezonde en inspirerende vrijetijdsbesteding voor jong en oud. De jaarlijkse
voorstelling is voor velen een hoogtepunt en een belangrijk ontmoetingsmoment,
zeker ook in de kernen.
Amateurgezelschappen draaien op
enthousiaste vrijwilligers en bieden
ook werkgelegenheid aan
professionals: dirigenten, regisseurs,
creatief docenten. Het mes snijdt dus
aan twee kanten.
Wat OPA betreft verdienen de
amateurkunst en het festival een
blijvende extra stimulans. OPA wil
daar de komende periode zo nodig
extra geld voor uittrekken.
Karavaan festival, Bron: Jaap Joris Vens
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9.

OPA en het klimaat: positieve energie werkt

9.1 Positieve energie werkt.

OPA gelooft in het stimuleren van inwoners en bedrijven om duurzamer te leven en
niet in het straffen of beboeten. Daarom is OPA voorstander van maatregelen en
regelingen die uitnodigen om minder of schonere energie te gebruiken. Voor het
stimuleren van het gebruik van zonne-energie, schoner vervoer, slimme energieneutrale bouwmethodes bij nieuwbouw, maar tegen maatregelen waarbij
energiegebruik extra wordt belast, of de lokale lasten worden verhoogd. Daarmee
tref je vooral de inwoners die toch al niet veel mogelijkheden hebben om extra te
isoleren of te investeren. Positieve beïnvloeding werkt volgens OPA beter dan extra
belasting betalen. En mensen moeten nog met een gerust hart een nieuwe aardgas
CV- ketel kunnen aanschaffen. Die kan heus nog 10-15 jaar mee. Ook hier geldt:
geen betutteling, wel goede informatie, zodat mensen zelf een goede keuze kunnen
maken

9.2 Niet verplicht van het gas af

Wat OPA betreft is Nederland wel wat te haastig met de transitie naar andere
vormen van energievoorziening, met name warmtepompen en elektra. Door de
gelijktijdige toename van elektrisch rijden en woningbouw komen de bedrijven en
bewoners nu in de knel, omdat er onvoldoende energie-capaciteit is. OPA pleit ervoor
eerst eens goed in kaart te brengen welke extra behoefte de komende jaren
verwacht wordt en welke capaciteit hiervoor nodig is. Pas daarna kunnen we bepalen
wat er mogelijk is. De huidige methode van eerst bouwen en installeren en dan pas
kijken of er schone energie voorhanden is, moet verlaten worden: bezint eer gij
begint.
Dit betekent dat we ons moeten bezinnen of het ‘gasloos’ worden niet vertraagd
moet worden. De gemeente kan inwoners helpen in hun eigen tempo hun woning te
verduurzamen, maar kan dat nooit verplichten.
Tegelijk moet er voor de bewoners en bedrijven duidelijk zijn wat de HVC aan kosten
vraagt en kan de verplichting om over te gaan naar de HVC niet afgedwongen
worden. De gemeente hoort alternatieven voor de HVC aan te geven, waarbij
bewoners niet verplicht worden aansluitkosten te betalen, als zij geen gebruik van de
HVC maken. En de koppeling tussen de prijs van HVC en gasprijs moet losgelaten
worden. Mensen betalen immers niet voor restwarmte, niet voor gas.

9.3 Zonne-energie en andere duurzame energie

OPA is voorstander van gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals zonneenergie, waterstof en gebruik van restwarmte. Wel denkt OPA dat er een goede
controle moet komen op de aanschaf van zonnepanelenpanelen, omdat het aantal
branden door ondeugdelijke aansluitingen stijgt.
OPA is geen voorstander van grote windmolenparken. Windmolens zijn onwenselijk
voor het gezicht op stad en land, ontnemen het uitzicht, zijn duur in aanschaf en er
zijn tegenwoordig veel betere methodes, zoals zonne-energie, warmte-koudeopslag.
Initiatieven voor deze methoden wil OPA juist wel blijvend stimuleren. Dat geldt ook
voor duurzamer vervoer. Elektrische auto’s en fietsen, schoon busvervoer en snelle
fietsverbindingen maken de stad schoner, maar vergen wel voldoende capaciteit.
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9.4 Nieuwbouw zoveel mogelijk energie-neutraal.

Waar OPA voor de bestaande woningen een kalm tempo bepleit van verduurzaming,
zonder dwang mag voor de nieuw te ontwikkelen gebieden rond de Kanaalzone, de
ambitie hoger. Hier ontstaat de mogelijkheid om volledig energie-neutraal en
klimaatbestendig te ontwikkelen. Ook dit zal enige jaren kosten, maar OPA ziet hier
kansen voor Alkmaar als ‘smart city’, waar slimme nieuwe technologie het wonen en
werken in de toekomst veel duurzamer maakt, met het Boekelermeer Innovatie Park
als voorbeeld en kenniscentrum.

9.5 Waterbeheersing

Het klimaat verandert en dat merken wij ook: de wateroverlast neemt toe, met
name door clusterbuien. De oplossing daarvoor is niet alleen een zaak van regels
opstellen hoeveel mm water er per m2 mag vallen die gelijk opgenomen of
afgevoerd moet worden, maar is tevens een zaak van zoveel mogelijk waterbuffer
creëren, ook bij de bewoners.
Overal waar mogelijk, moet de waterafvoer door doorlaatbaar groen of "groene”
tegels bevorderd worden, dit laatste door stenen parkeerplaatsen om te vormen. Het
creëren van Wadi’s (drainage en infiltratie) moet een pijler worden voor inrichting
van onze groene gebieden, ook in de woonwijken: groen op de grond dus, niet alleen
op gevels en daken.

9.6 Schone leefomgeving

Een schone gemeente is ook een opgeruimde gemeente. Geen rommel op wegen en
straten, vuilnis rond containers, graffiti of hondenpoep. OPA wil graag met de
partijen in de gemeente een minimumschoonheidsbeeld voor stad en land vaststellen
en dat gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte. Ook dat is duurzaamheid!
Een concreet verbeterpunt is het plaatsen van meer prullenbakken in Alkmaar.

9.7 Meeuwen houden niet van groene daken.
Naast groen op de grond kan er ook op de
Alkmaarse daken meer groen. Goed voor
isolatie van gebouwen, voor luchtkwaliteit,
waterafvoer en soms kun je er ook gezellig
barbecueën. En nog een heel groot voordeel is
dat meeuwen niet van groene daken houden.
Niet duur dus, wel effectief.
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10. OPA en het verkeer: Alkmaar is bereikbare en
gastvrije stad
Auto’s blijven belangrijk

Uitgangspunt voor OPA is dat auto, (brom)fiets en bus allemaal gelijkwaardige
vervoermiddelen zijn, want de burger mag zelfstandig de keuze maken welk
vervoermiddel hij of zij kiest. Betutteling vanuit de gemeente dan wel de inperking
van deze vrijheid is voor OPA uit den boze. Met dit gedachtegoed zal OPA
verkeersbesluiten beoordelen. OPA vindt de auto niet alleen van belang voor de
mobiliteit, maar ook voor het welzijn van de Alkmaarders. Een auto geeft een gevoel
van vrijheid en zelfstandigheid.
De doorstroming van het autoverkeer heeft voor OPA een hoge prioriteit. OPA is
bereid om op een verstandige manier meer geld uit te trekken voor wegen om de
doorstroming te verbeteren.

10.1 30 kilometer

Op sommige wegen in de bebouwde kom mag de maximumsnelheid worden
teruggebracht naar 30 kilometer als dat de veiligheid ten goede komt. Op deze
wegen kan ook het concept van de fietsstraat worden gebruikt. Ruimte voor fietsers,
met de auto als gast. Op doorstroomwegen zal het 50 km moeten blijven, op deze
wegen rijdt ook het OV en als die er langer over doet wordt dat minder aantrekkelijk
en duurder voor de belastingbetaler.
OPA wil de (binnen)stad goed bereikbaar houden. OPA wil dat bijvoorbeeld de LaatOost en Gedempte Nieuwesloot openblijven om ook met de auto de stad in te gaan.
OPA blijft bij het uitgangspunt keuzevrijheid. Wij zijn derhalve geen voorstander van
opgelegde beperkende maatregelen zoals een milieuzone voor delen van de
(binnen)stad waarbij bijvoorbeeld alleen elektrische auto’s de stad in kunnen.

10.2 Goed openbaar vervoer

Uitgangspunt is dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is en makkelijk
bereikbaar. OPA wil het OV op het huidige niveau handhaven. Bij een nieuwe
aanbesteding die door de provincie wordt uitgevoerd moet de bevolking nadrukkelijk
worden betrokken.
Het pontje van en naar het Schermereiland moet gratis blijven.

10.3 Parkeerbeleid handhaven,

Uitgangspunt voor OPA zijn realistische en betaalbare parkeertarieven voor
bezoekers er bewoners van onze stad. Het huidige parkeerbeleid voldoet daaraan.
De tarieven van parkeren mogen geen melkkoe worden, ook niet voor bewoners en
hun (garage)vergunning. OPA is geen voorstander van extra verhogingen van de
parkeertarieven. Het verhogen van parkeertarieven kan een negatieve uitwerking
hebben op het aantal bezoekers binnenstad, wat niet wenselijk is voor ondernemers.
OPA is voor behoud van de papieren bezoekerskaart, ook voor de komende jaren,
speciaal voor ouderen en anderen die niet goed hun weg kunnen vinden in de
digitale wereld. Alkmaar heeft de laatste tijd wel bewezen dat alleen digitaal
aanbieden van diensten niet oké verliep.
De prijs voor die bezoekerskaart is meer dan verdubbeld. Dat vond OPA geen goed
idee. Wij willen dat terugdraaien naar een redelijk niveau.
OPA wil het betaald parkeren niet uitbreiden, zo moet het ook gratis blijven in en
rond (winkelcentrum) De Mare.
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OPA wil projectontwikkelaars uitdagen om op de plaats van de Karperton
parkeergarage met een herontwikkeling te komen op een zodanige wijze dat het
aantal openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft, maar dit stadsdeel wel een
betere uitstraling krijgt.
OPA kan zich voorstellen dat in bepaalde wijken extra parkeerplekken worden
aangelegd. In overleg met bewoners zal de nut en noodzaak moeten worden
aangetoond en wat hiervoor moet worden opgeofferd in de openbare ruimte.

10.4 Goede fietsverbindingen met oplaadpunten

OPA wil blijven investeren in goede fietspaden en fietsenstallingen. Fietsroutes
moeten veilig zijn en zoveel mogelijk gescheiden van het gemotoriseerde verkeer.
OPA wil concreet dat het fietspad aan de Schinkelwaard ook veiliger wordt gemaakt.
OPA wil ook meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, op straat maar ook in de
stallingen. Om Overstad nog beter bereikbaar te maken wil OPA onderzoek naar de
mogelijkheid van een fietsbrug tussen Zaagmolenweg en Kwakelkade. OPA is er
geen voorstander van om fietsers altijd voorrang te geven boven autoverkeer.

10.5 Nieuwe wegen

OPA heeft nog een aantal belangrijke wensen op het gebied van de doorstroming
autoverkeer. Een betere bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel, bijvoorbeeld
door een verbinding op welke manier dan ook tussen bedrijventerreinen Overdie en
Oudorp. Nu dat laatste gebied in herontwikkeling komt, zou dit hieruit gefinancierd
kunnen worden. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft een voorkeur voor een
fietsstraat-brug op dat tracé; daarbij zal deze brug voor iedereen te gebruiken zijn,
maar wordt er rustiger gereden. Dat is prettig voor bewoners van Overdie.
Uit onderzoek blijkt dat de Vondelstraat een druk punt blijft. De rotonde
Vondelstraat/Koelmalaan loopt nu al helemaal vol en kan beter vervangen worden
door een kruising met stoplichten.
Een ondertunneling van het spoor aan de Helderseweg is nodig. In het kader van de
herontwikkeling aan het Kanaal en de landelijke wens om elke 10 minuten een trein
te laten rijden, kunnen hiervoor medefinanciers worden gevonden.

10.6 Waterwegen verbinden Alkmaarders van Noord en Zuid

Ook in Alkmaar-Noord is veel water, maar dit water is niet verbonden met het
openbaar water. OPA wil graag Alkmaar-Noord verbinden met zuid via het water. In
de zomer kunnen Alkmaarders dan door
de hele gemeente varen. En kunnen de
inwoners van Alkmaar Noord ook bijv.
naar de grachten of naar het
Alkmaardermeer varen. In de praktijk
betekent dit dat onderzocht moet worden
wat nodig is om de niveauverschillen van
het water te overbruggen. OPA wil dat
onderzoek snel doen. Ook voor andere
wijken kan gekeken worden of de
verbinding met het Noord-Hollands kanaal
verbeterd kan worden.

10.7 Betere bewegwijzering voor de garages in Alkmaar

OPA wil dat de bewegwijzering naar de garages in Alkmaar begint op de A9 met een
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groot bewegwijzeringsbord tot aan de desbetreffende garage. Ook is het goed als
meteen het aantal beschikbare parkeerplekken wordt aangegeven, eventueel met de
loopafstand tot de Kaasmarkt en het winkelgebied. Hierdoor kunnen mensen veel
makkelijker en sneller een garage vinden.

10.8 Verkeer op termijn

OPA wil dat het nieuwe college samen met de regio voortmaakt met de lobby inzake
de aansluiting A8-A9. Tot op heden heeft deze lobby niet tot het gewenste resultaat
geleid. Nu moet deze zo effectief worden dat de provinciale partijen dit bij hun
verkiezingen volgend jaar in hun programma opnemen, want de provincie gaat er
over.
OPA vindt dit belangrijk omdat de A9 al rond 2025 structurele congestie zou kunnen
krijgen. Dit is ernstig voor Alkmaarders die in de file staan en ook voor de economie.
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11. OPA en een evenwichtig sociaal beleid
Uitgangspunt is een evenwichtig sociaal beleid. Burgers zijn in principe zelf
verantwoordelijk voor hun eigen leven. OPA vindt dat de overheid voorwaarden moet
scheppen om dit mogelijk te maken en daarnaast de mensen die tussen wal en schip
vallen niet in de kou moet laten staan. Dat betekent dat we in principe uitgaan van
de eigen kracht, maar als dat niet lukt de Overheid er is om een handje te helpen.
Bij voorkeur tijdelijk, met een uitkering. OPA ziet ook de keerzijde langdurige extra
ondersteuning. Als mensen jarenlang én een uitkering én kwijtschelding van
belastingen én huursubsidie én bijzondere voorzieningen zoals koelkasten en
computers én een voedselbankpakket krijgen, verdwijnt de prikkel om te werken. Als
je dat allemaal krijgt kun je zowat een modaal inkomen bij elkaar sprokkelen zonder
te werken. Terwijl het hebben van werk toch de beste manier is om zelfstandig en
zelfredzaam te zijn. Daarom denkt OPA dat het beter is om mensen met een
bijstandsuitkering de mogelijkheid te geven om bij te verdienen, zonder al die
ingewikkelde toeslagen.
Voor minima, voor wie werken echt niet mogelijk is en mensen met een inkomen tot
120% van het minimum wil OPA dat vormen van kwijtschelding en bijzondere
ondersteuning in stand blijven.

11.1 Tegenprestatie: iets terugdoen voor je uitkering

OPA realiseert zich dat er altijd mensen zullen zijn die het niet lukt om op de gewone
arbeidsmarkt een plek te vinden. Zij blijven vaak (deels) afhankelijk van een
uitkering. Voor OPA is het wel normaal dat je daar iets voor terug doet. Vanuit de
gedachte dat iedereen wel iets kan doen voor een ander of voor de samenleving. Op
school, in de buurt, buurthuis, sportclub, zorgcentrum of waar dan ook. Met deze
tegenprestatie vergroot je tevens je sociale contacten en je doet werkervaring op,
waarmee je kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Wat OPA betreft hoort in de
toekomst bij iedere uitkering ook een ‘contract’ voor die tegenprestatie. De invulling
hoeft niet star te zijn, maar kan afgestemd worden op de mogelijkheden van ieder
persoon.

11.2 Armoede en schulden: menselijke maat in plaats van
‘incassomachine’.

Veel mensen kampen met schulden. Vaak begint een schuld klein, maar door
hoogoplopende incassokosten en een starre overheid wordt die schuld steeds groter
en verliezen mensen de moed. In de Coronatijd is het voor veel mensen moeilijker
geworden om rond te komen. En een schandaal als de Toeslagenaffaire heeft ook
Alkmaarse gezinnen getroffen. OPA vindt dat de gemeente hierbij eerder kan helpen
door minder bureaucratisch te werken. Dan hoeft er ook geen extra geld bij. Door
bijvoorbeeld tijdelijk een beginnende schuld over te nemen. Dan hoeven er geen
dure bewindvoeringstrajecten te starten, die de gemeente ook veel geld kosten. Geld
dat uiteindelijk bij de incassobureaus terecht komt. Geld dat OPA liever uitgeeft aan
vroege hulp.
Minder bureaucratie en meer behulpzaamheid betekent ook dat jongeren die 18 jaar
worden meteen een uitkering krijgen en niet 3 maanden moeten wachten. Dan
hebben de schulden zich al opgebouwd. Laat mensen een tijd ‘proefsamenwonen’
voor uit uitkering wordt gestopt en ga anders om met de kostendelersnorm. Laat
jongeren tot 27 jaar thuis wonen zonder korting, laat mantelzorgers mantelzorgen
zonder dat ze gekort worden op hun uitkering.
En ook dan kan er nog steeds streng worden opgetreden tegen echte fraude.
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11.3 Alkmaarpas met shoptegoed

Mensen met een minimuminkomen kunnen met een tegoed op hun Alkmaarpas
meedoen met sportieve en culturele activiteiten. Voor kinderen en jongeren is er
inmiddels ook al een shoptegoed, waarmee hun ouders of zij zelf zij (vanaf 12 jaar)
artikelen kunnen kopen die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met Sinterklaas of Kerst.
Dat werkt al prima! Daarom wil OPA de mogelijkheden van shoptegoed behouden en
zo mogelijk uitbreiden. Door de rompslomp er af te halen is daar geen extra geld
voor nodig, de middelden kunnen slimmer besteed worden. Voordeel is dat de
Alkmaarpas op deze manier niet stigmatiserend is en dat mensen zelf kunnen kiezen
bij de besteding van de extra middelen. En op= op.

11.4 Vrijwilligers zijn de helden van de stad

Alkmaar heeft duizenden vrijwilligers. Bij sportclubs, buurthuizen, amateurkunst,
zorgcentra, stadsparken en op nog veel meer plaatsen. Zonder al deze
vrijwilligers zou de stad niet kunnen draaien. Daarom is OPA blij met de
‘Heldenmedaille’ die nu jaarlijks aan een aantal vrijwilligers wordt uitgereikt en
waarmee al die duizenden vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. OPA wil
daarmee doorgaan.
OPA wil het vrijwilligers
gemakkelijker maken om hun
vrijwilligerswerk uit te voeren.
Ook hier moet de gemeente niet
te veel betuttelen, maar juist
initiatieven aanmoedigen en
belonen. De meeste mensen
houden er van zaken zelf te
regelen en zaken te doen op
eigen initiatief. De gemeente
kan hierbij helpen: met
buurtbudgetten, met een beetje
subsidie.
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12. Diversiteit en integratie
12.1 Democratische rechtsstaat accepteren

Wat OPA betreft maken we ons ook in Alkmaar nog steeds druk over integratie en
discriminatie. Alkmaar is een vrije stad met inwoners die van zichzelf al
verdraagzaam en nuchter zijn. Dat hoeven ze niet van de daken te schreeuwen. Het
Alkmaarse ‘doe maar gewoon’ is misschien wel de basis van die Alkmaarse
tolerantie. Natuurlijk mag iedereen vasthouden aan eigen gebruiken, of religie. Wij
leven immers in een vrij land. Volgens OPA gaat dat met samen met het accepteren
van onze democratische rechtsstaat. En daar is geen plaats voor discriminatie van
kleur en gender, voor homohaat, vrouwenonderdrukking en religieus fanatisme.
Deze denkbeelden zijn principieel ontoelaatbaar in een vrij land.

12.2 Geloof is een privézaak, geen plicht van de gemeenschap

Van OPA mag iedereen zijn eigen godsdienst praktiseren en er ook voor uitkomen,
maar het kan nooit zo zijn dat onder het mom van religie iemand jou “godsdienstige”
gebruiken gaat opdringen. Het is dus niet de Kerk of Moskee die bepaalt wat mag of
niet mag, maar de democratische samenleving zelf, waarin burgers uiteindelijk
bepalen, via hun volksvertegenwoordiging, wat goed of fout is. Deze democratische
verworvenheid wil OPA zeer kostbaar en mag nooit onder druk komen staan.

12.3 Oprechte tolerantie hoeft zich niet steeds te bewijzen

In Alkmaar leven verschillende bevolkingsgroepen naast en met elkaar. Uitgangspunt
voor OPA is dat we iedereen in gelijke situaties ook gelijk behandelen, ongeacht
afkomst, geloof of geaardheid.
Er is nu veel ophef over de ‘wokediscussie’. Tja, overgewaaid uit Amerika. En het
lijkt onze Hollandse nuchterheid omver te blazen. Haagse partijen in Alkmaar grijpen
dit aan om stadsgesprekken te gaan voeren over slavernij, Zwarte Piet en
Genderproblemen. OPA is daar geen voorstander van. We moeten zaken niet groter
maken dan ze zijn. Omdat de werkelijkheid van het stadhuis een andere is dan de
werkelijkheid van gewone Alkmaarders. Veel gewone mensen hebben al genoeg
dagelijkse problemen met lockdowns, met rondkomen, met gezondheid. Die
gesprekken hebben weinig zin, als diezelfde mensen zich niet gezien en geholpen
voelen door de politiek. Dan denken mensen al snel en heel begrijpelijk: ‘wat heb ik
hier mee te maken’.
De woke- ideologie brengt behalve overgevoeligheid ook verdeeldheid in de
samenleving. De huidige samenleving moet excuses aanbieden voor bijvoorbeeld een
slavernijverleden waar ze part noch deel aan heeft gehad. Die discussie willen wij
niet. Wij leven nu samen en kunnen elkaar niet verantwoordelijk houden voor wat
voorouders hebben gedaan of nagelaten. Als je de geschiedenis steeds maar weer in
het heden plaatst geef je ook steeds opnieuw bestaansrecht aan verschillen die juist
niet mogen bestaan.
We moeten niet vergeten dat we allemaal óok Alkmaarders zijn, met gezamenlijke
problemen; werk of geen werk, woningnood, zorgcrisis, energiearmoede, of andere
vormen van sociale ongelijkheid. Ongeacht kleur of gender. Daar een weg in vinden
lukt alleen met verdraagzaam zijn en erkennen dat er naast jouw eigen opvattingen,
gewoonten en kenmerken ook andere zijn van gelijke waarde. Zodat je samen kunt
bijdragen aan een vrij en veilig leven voor iedereen.
In die diversiteit is ook nog steeds plaats voor Sinterklaas en zijn gekleurde pieten,
voor een Kerstfeest of Pasen. We hoeven dat niet af te waarderen, verschil mag er
zijn en wit is wat OPA betreft ook een goede kleur.
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13 OPA en het onderwijs: opleiding geeft toekomst
13.1 Taalachterstand belemmert ouders en kinderen

Goed onderwijs is de beste weg naar een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt.
Dat onderwijs dient plaats te vinden in goed geventileerde, modern uitgeruste
gebouwen.
Voor OPA is het ontoelaatbaar dat kinderen naar de basisschool gaan met een grote
achterstand in hun taalontwikkeling. Deze achterstand is later bijna niet meer
ongedaan te maken en blokkeert daarmee een goede toekomst. Ouders, die de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen mogen van OPA gratis, maar wel verplicht
naar een taalcursus. Dat is belangrijk voor hun eigen toekomst en die van hun
kinderen. Als mensen pertinent weigeren Nederlands te leren mag de gemeente
korten op de bijstandsuitkering.

13.2 Vrije schoolkeuze

Uitgangspunt voor OPA vrije schoolkeuze voor ouders, zowel in het basisonderwijs
als in het voortgezet onderwijs. OPA bepleit ook meer vrijheid voor scholen om te
variëren in lesprogramma’s en openingstijden.

13.3 Doorgaan met Wijkleerbedrijven voor praktijkleren.

Voor uitvallers in het MBO, vaak niveau 1 en 2, en voor een aantal andere leerlingen
die moeite hebben met de soms logge structuren in het reguliere beroepsonderwijs
zijn de wijkleerbedrijven een uitkomst gebleken. Deze vorm van praktijkleren in
combinatie met praktische dienstverlening en klussen in de wijk of buurt is de
afgelopen periode zeer succesvol gebleken, vooral in Alkmaar Zuid. OPA wil graag
doorgaan met de wijkleerbedrijven en uitbreiden naar andere wijken. Zij bieden ook
nieuwe kansen voor opleiding en werk voor volwassenen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

13.4 MBO en HBO versterken

OPA wil zoveel mogelijk Mbo-opleidingen in Alkmaar houden: goed voor de leerlingen
en goed voor de economie. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
hebben dan wel de maatschappelijke
taak om voor voldoende
stageplaatsen en leerwerkplekken te
zorgen. De gemeente kan dat
stimuleren, maar niet afdwingen. De
Hogeschool is van groot belang voor
onze stad. Omdat die jeugdigheid
brengt in de stad en gezelligheid,
Alkmaar en de regio slimmer maakt
en zorgt voor werkgelegenheid, in
het onderwijs zelf en ook bij veel
toeleveranciers.

13.5 Kinderen met handicap gelijke kansen

OPA vindt dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om
kinderen met een fysieke of mentale handicap. OPA vindt dat onderwijsvoorzieningen
voor deze doelgroep bij uitstek goed gehuisvest moeten zijn en dat het goed is voor
de leerlingen en voor de samenleving als er zo veel als mogelijk wordt
samengewerkt met het reguliere (vak)onderwijs. Ook het leerlingenvervoer moet
optimaal, ruimhartig en veilig zijn.
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13.5 Scholen behouden in kleine kernen

OPA streeft ernaar om in de kleine kernen dorpsscholen te behouden. Als dat niet in
de vorm van een zelfstandige school kan, dan mogelijk in combinaties van
verschillende voorzieningen in de kernen. Juist door ook kleinschalige bouwprojecten
voor starters mogelijk te maken in de dorpen vergroot je de overlevingskans van de
kleine dorpsschool.

13.6 Frisse scholen

Ook het binnenklimaat van een school moet fris en gezond zijn. Dat is in de
Coronacrisis ook pijnlijk duidelijk geworden. In een bedompte, slecht
geventileerde school is het moeilijk voor kinderen om het hoofd ‘fris’ te houden.
In de afgelopen periode is al een begin gemaakt met het ‘opfrissen’ van
bestaande scholen. OPA wil daar de komende periode mee door gaan.
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14. OPA en de sport
14.1 Breedtesport heeft prioriteit.

OPA vindt sport heel belangrijk. Bij sport leer je verliezen en winnen, prestaties
leveren, in teamverband werken en je maakt er vrienden. En in Coronatijd is juist
het buitensporten een noodzakelijke uitlaatklep geweest voor heel veel mensen.
Sporten bleek een prima (vrije)tijdsbesteding
en hielp mensen bijvoorbeeld ook om het lange
thuiswerken te kunnen volhouden.
OPA is ook trots op AZ en de andere Alkmaarse
topsporters. Topsport kan immers een mooie
promotie zijn voor de stad, zorgt voor veel
plezier bij het publiek en stimuleert vooral
jongeren om zelf ook aan sport te doen.
Daarmee draagt topsport een steentje bij aan
de breedtesport.
De prioriteit ligt voor OPA bij de breedtesport. Het sportbeleid is erop gericht om
zoveel mogelijk mensen, georganiseerd in clubverband of spontaan, individueel of
samen, sportief in de weer te laten zijn.
Het stimuleren van jongeren verdient extra aandacht. Met voldoende sporten en
bewegen voorkom je overgewicht en kun je overlast en hanggedrag tegengaan,
omdat jongeren zich dan niet meer vervelen. Sporten kan zelfs de jeugdcriminaliteit
verminderen.
Bij breedtesport hoort ook dat sport in alle wijken plaats kan vinden. Lekker buiten
in het openbare groen, beweegtuinen voor kleine en grote mensen, gymlessen
buiten, of sportscholen met buitentraining.

14.2 Zwemdiploma

OPA vindt wil dat alle basisschoolleerlingen een zwemdiploma kunnen halen in hun
basisschooltijd. In een gemeente met veel water hoort iedereen te kunnen
zwemmen. Op dit moment is dat geregeld en OPA zal erop toezien dat dit behouden
blijft.
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15. Financiën
15.1 Lage lasten voor de burger

De coronacrisis, stijgende energieprijzen, hogere eigen bijdragen doen een aanslag
op de portemonnee van veel gewone burgers. Daarom wil OPA de komende jaren de
lokale lasten voor burgers niet verhogen. Lage (OZB)lasten zijn voor ons een
prioriteit, evenals de parkeervergunning op straat en in garages voor bewoners. Dat
is prettig en betrouwbaar voor onze Alkmaarders.
Wij zijn dus ook geen voorstander van het verhogen van lokale belastingen voor o.a
klimaatmaatregelen, duurzaamheidsvoorzieningen, of het aanleggen van bruggen en
wegen.

15.2 Streng toezien op uitgaven

De lasten voor de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het
gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z’n eigen huishoudportemonnee
doet. OPA let dus op de centen. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het
maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden.
OPA wil dat de gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen is, uitgaven moeten
helder verantwoord worden aan de belastingbetaler.

15.3 Ruimte voor investeringen, maar terughoudend met risico’s

De financiële positie van de gemeente is op orde en het weerstandsvermogen is
zonder meer goed te noemen. En een verbeterde economie is ook goed voor de
gemeente. Dat biedt ruimte om te investeren in de nieuwe ontwikkelingen in onze
gemeente. Maar investeren kan ook risico’s geven. OPA blijft daarom voorzichtig en
wil dat die risico’s transparant in kaart worden gebracht. Hiermee wordt voorkomen
dat projecten uit de hand.
Verschillende zaken uit ons
programma kunnen we waarmaken als
het economisch goed blijft gaan met
Alkmaar.
Mochten wij onverhoopt in slechtere
economische tijden terecht komen,
bijvoorbeeld als Den Haag gaat
bezuinigen op het gemeentefonds, dan
zullen wij proberen hierop tijdig te
anticiperen. Prioriteit blijft dan dat
eventuele bezuinigingen niet worden
afgewenteld op mensen die het toch al
zwaar hebben op financieel gebied of
leven met (gezondheids)beperkingen.
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16 Strategische positie Alkmaar beter gebruiken
Alkmaar ligt strategisch tussen de Regio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Daar
kunnen we beter gebruik van maken. Aan Amsterdam kunnen wij een aantrekkelijk
stedelijk woonmilieu bieden, aan bedrijven goede vestigingsmogelijkheden en aan
toeristen een zeldzame combinatie van stad en land, met erfgoed in de binnenstad
en de kernen, strand en duinen in de buurt en uitgestrekte polders, landerijen en
molens. Tegelijkertijd maakt Alkmaar ook deel uit van De Greenport van NoordHolland Noord, onze zeer innovatieve en succesvolle agrarische sector, die behoort
tot de grootste voedselproducenten van de wereld.
Voor Noord-Holland Noord is Alkmaar een aantrekkelijke centrumstad met veel
voorzieningen. OPA vindt dat Alkmaar op strategisch niveau goed moet
samenwerken met beide regio’s, om de gezamenlijke belangen sterker naar voren te
brengen, zowel in Den Haag als in Brussel.
Samenwerking in de regio Alkmaar.
Ook voor de eigen regio Alkmaar vindt OPA het goed als Alkmaar zich nog steviger
positioneert als centrumstad van onze mooie regio. OPA vindt dat samenwerken
vanuit onze centrumpositie het beste kan zonder allerlei discussies over ambtelijke
of bestuurlijke fusies. Alle tijd en energie die in de discussies daarover wordt
gestoken kan beter besteed worden aan het samenwerken zelf. OPA werkt graag
samen Heerhugowaard en de andere regiogemeenten, en denkt de regio te
versterken door intensiever op te trekken met Bergen, Heiloo, Castricum en
Uitgeest, vanwege de gedeelde focus op economische speerpunten als toerisme en
cultuur.
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