Programma D66HK

1. Inleiding
Hollands Kroon in de Kop van Noord-Holland is een echte plattelandsgemeente, met zowel de
kracht als de zorgen van een plattelandsgemeente. Gebouwen krijgen soms nieuwe functies of
worden omgevormd tot multiculturele accommodaties. De ruimte hier maakt initiatieven over
duurzaamheid, innovatief wonen en zorg op maat mogelijk.
De bewoners knokken voor behoud van basisvoorzieningen als de school, buurtbus en het
dorpshuis. Gelukkig zijn er veel actieve dorpsbewoners die plannen smeden, activiteiten
organiseren en besturen bemensen. Hollands Kroon heeft levendige én trotse dorpen. D66 wil de
komende jaren inwoners en bedrijven van deze gemeente optimaal ondersteunen en versterken.

2. Overheidsparticipatie
D66 kiest voor een overheid die eigen initiatieven mogelijk maakt en stimuleert. Dit betekent
dat de gemeente nadrukkelijk inwoners opzoekt en betrekt bij maatschappelijke
aangelegenheden. Overigens betekent dit niet zomaar overlaten aan de inwoner, maar juist
samenwerken in initiatieven van de lokale samenleving. De gemeente zet daarbij haar kennis,
budget (op maat) en netwerk in om actief en positief mee te werken. Samen zoeken naar
oplossingen, maar ook durven zeggen als er anders besloten wordt dan inwoners hoopten.
D66 gelooft dat inwoners veel kunnen (en willen). Mooie voorbeelden daarvan zijn het
initiatief om zwembaden, het dorpshuis in Wieringerwaard, multicultureel centrum in
Lutjewinkel en de Koeteltuin in Middenmeer te behouden. Daarbij past een proactieve en
energieke overheid die mobiliseert, (mee)organiseert, met inwoners samenwerkt, meehelpt en
bij samenwerkingsperikelen de knoop doorhakt.
D66 wil dat burgerparticipatie overgaat in overheidsparticipatie.

3. Organisatie en bestuur
Hollands Kroon heeft de laatste jaren flink ingezet op innovatie, digitale dienstverlening en
dienstverlening op locatie. Zo kunnen inwoners nu bijvoorbeeld een paspoort regelen via de
website en levert de gemeente dat thuis af. Deze digitale dienstverlening ontlast de inwoner
en de gemeente kan daardoor haar werkprocessen efficiënter inrichten.
Maar het gemak van digitale diensten moet de gemeente wel steeds aanvullen met een
persoonlijke benadering. Sommige inwoners vinden de gemeente digitaal minder goed te
bereiken of zijn zelf minder behendig met een computer. D66 wil dat ook deze inwoners
Hollands Kroon kunnen benaderen en dus waar nodig gewoon bij hen op bezoek komen!
Door verdere digitalisering van diensten is privacy van de gebruiker, veiligheid en
beschikbaarheid van de IT-systemen steeds belangrijker. De inwoner moet er dus op kunnen
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rekenen dat de IT-systemen van de gemeente gebruiksvriendelijk, integer, professioneel,
creatief en mensgericht .
Vaak werkt Hollands Kroon terecht samen met externe IT-dienstverleners, maar de
verantwoordelijkheid blijft altijd bij de gemeente. Verder stelt D66 vast dat IT-projecten en activiteiten binnen Hollands Kroon moeizaam verlopen. Daarom en door razendsnelle
ontwikkelingen binnen de ICT wenst D66 meer IT-professionals in de gemeentelijke
organisatie van Hollands Kroon. Bij samenstelling van het nieuwe college zullen we daar ook
ervaring en affiniteit met IT als selectiecriterium opnemen.
D66HK vindt de gemeente Hollands Kroon groot genoeg en ziet vooralsnog geen noodzaak
voor nieuwe fusies. Samenwerkingsverbanden met buurgemeentes en relevante organisaties
leveren al voldoende mogelijkheden als onze eigen gemeente te klein is of diensten/
voorzieningen niet heeft. D66 ziet de gemeente opereren in een open netwerk van wisselende
samenstelling.
D66 wil grip houden op de samenwerking met buurgemeentes en gemeenschappelijke
regelingen . Om deze samenwerking te toetsen, is een helder democratisch mandaat van de
raad van Hollands Kroon nodig. De mandaathouder moet vervolgens wel middelen krijgen
om de samenwerking te controleren en in te grijpen als dat nodig is.

4. Financiën
D66 staat voor gedegen financieel beleid. Afgaande op de stand van de algemene reserves
heeft Hollands Kroon de afgelopen jaren een goede financiële basis gelegd.
Wel wijken de jaarrekeningen keer op keer fors af van de begrotingen. Doordat gemeentelijke
financiën niet volgens de vastgestelde begroting beheerd worden, zijn er directe gevolgen
voor de algemene reserves.
Gelukkig zijn de afgelopen jaren tegenvallende kosten gedekt door onvoorziene, positieve
meevallers, maar hier kan Hollands Kroon niet blijvend op vertrouwen. Het is dus
noodzakelijk realistischer te begroten en interne processen en controle zo te versterken dat we
afwijkingen direct signaleren. Over voorkomende afwijkingen moet de raad van Hollands
Kroon direct worden geïnformeerd. Zolang afwijkingen binnen programma’s aan de orde
blijven is D66 voorstander van een jaarlijkse ruime begrotingsbuffer om tegenvallers op te
vangen.
Doordat de economie aantrekt en het rijk ook meer uitgaven doet, is de trend nu dat het rijk
een hogere bijdrage geeft aan de gemeente. Dit geeft op dit moment meer bestedingsruimte
maar onduidelijk is hoe zich dit de komende jaren zal ontwikkelingen. D66 wenst daarom
een behoudend financieel beleid, waarbij we de algemene reserve willen aansterken.
Overheidsparticipatie brengt alternatieve financieringen met zich mee. Overheid en private
initiatiefnemers dragen immers samen de financiële lasten voor breed gedragen
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maatschappelijke initiatieven. De gemeente kan wat D66 betreft participeren in alternatieve
financieringsvormen mits een helder beleidskader met de raad wordt afgesproken en deze
financieringsvorm een aanvaardbaar risico met zich meebrengt.

5. Economie en Ondernemerschap
D66 ziet veel kansen voor ondernemers in Hollands Kroon. Het midden- en kleinbedrijf is de
motor van banen en innovatie in Nederland en daarmee erg belangrijk voor de groei van onze
lokale economie. Van de gemeente mogen wij verwachten dat zij ondernemerschap
stimuleren, niet frustreren. Ondernemers ervaren regeldruk en ondervinden weinig
vertrouwen van de overheid. D66 wil dat veranderen door te gedetailleerde regels te
verminderen, meer te controleren op resultaten in plaats van het accent op details in de
uitvoering.
D66 vindt dat de gemeente initiatieven moet ontplooien om Hollands Kroon bij ondernemers
te promoten én ondernemers in Hollands Kroon op hun beurt in de regio, landelijk en waar
van toepassing internationaal te promoten. D66 is dan ook voorstander van regionale
samenwerking en participatie in Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN),
aansluiting bij Greenport en het programma De Kop werkt.
D66 wil dus rekening houdend met wettelijk kaders regionale ondernemers meer kansen
bieden bij aanbestedingsprocedures. D66 wil onderzoeken hoe er meer samenhang in
exploitatie van bedrijventerreinen kan worden gebracht om de bezettingsgraad te verhogen.
Nieuwe ontwikkelingen of bedrijfsuitbreidingen moeten bij voorkeur op bestaande regionale
terreinen plaatsvinden. Volgens D66 kunnen de huidige bedrijfscontactfunctionarissen de
schakel tussen gemeente en ondernemer blijven.
D66 wil het klimaat voor kleinschalige ondernemingen verder verbeteren. Ondernemen aan
huis sluit volgens D66 prima aan bij het nieuwe werken en compenseert voor een deel de
decentrale ligging van Hollands Kroon ten opzichte van de Randstad. Het huidige
bestemmingsplan biedt ruime mogelijkheden om ondernemen aan huis mogelijk te maken.
D66 vindt dat deze mogelijkheden in stand moeten blijven.
D66 ondersteunt het initiatief een glasvezelnetwerk in Hollands Kroon te ontwikkelen. Dat
netwerk moet zowel in het buitengebied als de kernen worden aangelegd.
De provinciale en nationale overheid kennen verschillende stimuleringsprogramma’s over
duurzaamheid. D66 vindt dat potentieel geïnteresseerde ondernemers deze
stimuleringsprogramma’s sneller een eenvoudiger moeten kunnen vinden en wil daarvoor een
toegankelijk ondernemersloket opzetten.
D66 ziet kansen voor de agrarische sector in Hollands Kroon. De gemeente moet
ondernemers ruimte bieden om aanvullende economische activiteiten te ontwikkelen om
bedrijfsvoering te verbeteren. Verzoeken tot uitbreiding of vestiging van intensieve
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veehouderij moeten we beoordelen op aspecten als volksgezondheid, ruimtelijke inpassing,
milieu duurzaamheid en dierenwelzijn.

6. Vitaliteit en Zorg
Kwaliteit van leven en D66 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in onze gemeente
Hollands Kroon. Wij willen dat inwoners die zo lang mogelijk vitaal kunnen blijven.
Inwoners die langer vitaal en gezond blijven, hebben minder snel zorg nodig, halen meer uit
hun leven, wat goed is voor de inwoner én de maatschappij. Maar hoe vitaal we uiteindelijk
ook zijn, er zal altijd zorg nodig blijven. In die vraag naar zorg is de afgelopen periode veel
veranderd door de veel grotere rol die gemeenten daarin kregen. D66 wil de in Hollands
Kroon ingezette koers behouden, ook al vraagt dat proces nog om de nodige sturing.
De gemeente Hollands Kroon kan zeker bijdragen aan vitaliteit van inwoners. Natuurlijk is
het dan belangrijk dat mogelijkheden voor sport en beweging worden gefaciliteerd en
gepromoot. Deze moeten toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap inclusief alle
kwetsbare groepen van jong tot oud. In een plattelandsgemeente als Hollands Kroon is dat
moeilijker te realiseren omdat dit om een forse investering vraagt. Om tot een betaalbare
balans te komen, houdt D66 vast aan de ontwikkeling hiervan in de 4 grote kernen in
Hollands Kroon.
De initiatieven die inwoners nu al ontplooien maken duidelijk dat er veel draagvlak voor
bestaat, maar ook dat de gemeente blijvend een belangrijke, actieve rol op zich moet nemen.
De keuze voor centraliseren van sport- en beweegfaciliteiten in de 4 grote kernen maakt dat
deze goed bereikbaar moeten zijn vanuit de omliggende dorpen. Dit vraagt om een goede
infrastructuur en werkend openbaar vervoer.
Vitaliteit en gezondheid kunnen ook verbeteren door gezonde voeding en een nog beter
bewustzijn dat roken, alcohol- en drugsgebruik schadelijk zijn. D66 is onder andere
voorstander van het initiatief om de volgende generatie volwassenen volledig rookvrij te laten
zijn. Nu is dus het moment om met voorlichting aan en preventieve maatregelen voor
jongeren te beginnen. Daarbij zou volgens ons de volgende generatie ook drugsvrij moeten
zijn. Wij willen daarom scholen en verenigingen uitdagen om samen met de gemeente en
andere instellingen als de GGD aan deze doelstelling te werken.
In de zorg is er veel veranderd de afgelopen periode. Een grote deel van de zorg is nu een
gemeentelijke verantwoordelijkheid. D66 wil dat we de komende jaren werken aan een
samenleving die ervoor zorgt dat kwetsbare inwoners vaker en sneller door familie, buren,
mantelzorgers, hun netwerk verzorgd en opgevangen worden. Dit betekent wel dat we daar
ook middelen voor beschikbaar stellen. Verder blijft ondersteuning van professionals in de
wijk noodzakelijk.
Hollands Kroon heeft uitvoering van zorgtaken gedelegeerd aan een zorgpartner. D66 stond
en staat achter de keuze om de diverse zorgtaken in elkaar te vlechten omdat we vinden dat
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persoonlijke zorg en individueel maatwerk zo het beste is te realiseren. Voor de verdere
ontwikkeling wil D66 wel een aantal punten duidelijk anders.
Ten eerste moet er meer aandacht zijn voor regionale samenwerking om te garanderen dat
schaarse of dure zorg beschikbaar is. Ten tweede willen we dat de zorgpartner van Hollands
kroon de weg naar meer transparantie in indicatiestelling en zorgtoewijzing opgaat zodat de
processen door een onafhankelijke deskundige toetsbaar zijn. Als laatste moet de zorgvrager
veel meer dan nu de eigen regie kunnen voeren. Dit betekent dat het geven van duidelijke
informatie over verschillende mogelijkheden als zorg in natura of persoonsgebonden budget
(PGB). Een wens is ook meer helderheid over de mogelijkheid van het inschakelen van een
vertrouwenspersoon bij klachten-, bezwaar en beroepsprocedures.

7. Onderwijs
Goed basisonderwijs is de aanjager voor kansen in de toekomst, draagt bij aan
talentontwikkeling en verbindt kinderen en ouders uit alle groeperingen.
In Hollands Kroon zijn of komen in de grote kernen brede scholen. Daar kunnen kinderen
van 2 tot 18 jaar, zich in combinatie met school verder ontwikkelen in sport, cultuur,
creativiteit en techniek. De overgang van zulke brede scholen naar integrale kindcentra komt
voort uit de nieuwe kijk op onderwijs die buitenschoolse en binnenschoolse ontwikkeling
verbindt.
De inhoud van het onderwijs is de verantwoording van de scholen zelf. De gemeente zorgt
voor een qua inrichting op het nieuwe onderwijs afgestemde fris schoolgebouw dat dichtbij de
sport- en andere naschoolse activiteitenlocaties ligt. D66 pleit voor meer onderwijs in
beweging en creativiteit zowel in de reguliere schooltijd als in de buitenschoolse opvang.
Actieve inzet van de gemeente is ook hier noodzakelijk om al die groepen die bij de opzet van
integrale kindcentra betrokken zijn met elkaar te verbinden en hen te stimuleren en te
faciliteren.
Veilig van huis naar school.
School en sportveld zullen op den duur in de kleine kernen verdwijnen. Daardoor moeten
kinderen uit kleine kernen de weg op om naar school of hun sport te gaan. Voor D66 is een
veilige weg/fietspad, een beschermde oversteek en een OV-faciliteit voor kinderen uit alle
kleine kernen een belangrijk programmapunt in de periode van 2018-2022.
Onderwijs voor jong en oud.
Onderwijsmogelijkheden moeten er voor iedereen, voor alle leeftijden, zijn, ook voor
laaggeletterden. Inwoners zijn nooit uitgeleerd, moeten een leven lang kunnen groeien. Ze
moeten zich kunnen voorbereiden op ander werk, bijvoorbeeld het vele werk dat deze regio
heeft zodat ze in hun eigen woonomgeving werk kunnen vinden. De afgelopen jaren is er al
een samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstituten ontstaan. D66 wil zich inzetten
om die – regionale - samenwerking in de komende jaren een flinke boost te geven zodat de
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vraag van regionale bedrijven en aanbod van vaardige mensen in evenwicht komt en meer
mensen tevreden aan het werk zijn.

8. Cultuur en kunst
Cultuur omvat alles wat inwoners voortbrengen. Hollands Kroon is een deel van het NoordHollands Landschap en beschikt over eeuwenoude cultuurgoederen als een uniek landschap,
unieke gebouwen en gebruiken. Dat noemen we cultureel erfgoed. D66 vindt dat een
gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om over zijn cultureel erfgoed te waken en er
zorgvuldig mee om te gaan. Wij vinden cultuur en kunst een essentiële voorwaarde voor een
open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur vormt een brug tussen ons
verleden en de toekomst.
D66 maakt zich sterk voor een rol van de gemeente in de totstandkoming van beleid over
cultureel erfgoed. Daarvoor is inventarisatie en digitalisering van ons cultureel erfgoed
noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op brede toegang tot cultuur om zich creatief te kunnen
ontwikkelen, ook buiten reguliere schooltijden. Door daar extra middelen uit het
armoedebeleid voor te benutten, zou de gemeente gelijke kansen scheppen voor ieder kind.
Cultuur betekent ook muziek luisteren en maken, film en toneel zien en maken, beeldende
vorming krijgen, schilder- en tekenles krijgen, grafische vormgeving en kunstuitingen
ervaren. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente initiatieven en activiteiten van inwoners,
scholen en verenigingen hierin faciliteert en stimuleert en daarin samenwerkt met KOPgemeenten om het cultureel voorzieningenniveau te verbreden voor al onze inwoners.
9. Wonen en Ruimtelijke Ordening
D66 staat voor een ruimtelijke ontwikkeling die past in de tradities van dit gebied: een
ruimtelijk gebied waar mensen zich in vrijheid moeten kunnen ontwikkelen. We hebben ons
de afgelopen periode ingezet om dat standpunt terug laten komen in de omgevingsvisie. De
demografische ontwikkelingen tonen aan dat Hollands Kroon geen krimpgemeente is (of
hoeft te zijn). Vooral het bedrijfsleven heeft een sterke groei doorgemaakt vaak gefaciliteerd
door inzet van arbeid van buiten Hollands Kroon.
D66 zet wonen en werken in Hollands Kroon hoog op de prioriteitenlijst.
Uitbreiding en verbetering van het woningbestand is dan ook ons speerpunt. Daarbij past
reduceren van het overschot aan plannen, consequent focussen op kwaliteit boven kwantiteit.
Ook nieuwbouw op de beste plekken (in dorpen), aansluiten bij de marktvraag, inzetten op
levensloopbestendige woningen en meer aandacht voor de veranderopgave van de bestaande
woningvoorraad zijn punten waar D66 zich hard voor maakt.
D66 ondersteunt het Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop (KWK) dat uitgaat van
800 nieuwbouwwoningen tot 2020. D66 wil graag dat de gemeente collectieve, particuliere
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bouwinitiatieven stimuleert. Deze meer uitgebreide woningbouw moet geconcentreerd
worden in de hoofdkernen. D66 is voorstander van herbestemmen van voormalig agrarische
panden voor functies als wonen met zorg. Dit is met succes opgenomen in de nieuwe
omgevingsvisie en zal zeker bijdragen aan meer dynamiek in het agrarisch woon- en
werkgebied. Ook initiatieven als tiny houses zouden zich hier kunnen ontwikkelen.
D66 ondersteunt initiatieven om bedrijfsclusters te ontwikkelen die van elkaars kennis,
producten en ook afvalstromen kunnen profiteren. Dat leidt tot sterkere bedrijven en positieve
effecten op energiegebruik en milieu. Wel moeten we nauwlettend toezien op de mogelijke
gevolgen van deze schaalvergroting voor de gezondheid.
Omdat de agrarische sector in Hollands Kroon veel werkgelegenheid creëert, zijn er ook
arbeidsmigranten in de gemeente. D66 onderkent dat deze tijdelijke inwoners van groot
belang zijn voor de continuïteit van de bedrijven in deze sector. Hun huisvesting moet dan
ook voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
D66 vindt dat de gemeente activiteiten moet organiseren waardoor de arbeidsmigranten meer
betrokken zijn bij onze samenleving. Hierbij kunnen we denken aan onderwijsfaciliteiten,
gemeentenieuws, informatie in de eigen talen van deze groep, toetreden tot sportverenigingen
en betrekken bij culturele activiteiten. D66 vindt dat de gemeente niet zelfstandig moet
investeren in gronden. Met het bestemmingsplan kan de gemeente sturing geven aan
ontwikkelingen.

10. Verkeer en Vervoer
Voor bereikbaarheid van kernen onderling in Hollands Kroon en de bereikbaarheid van
omliggende steden en kernen zijn goede wegen en diverse vormen van vervoer van groot
belang. Onze gemeente heeft een enorme oppervlakte en daarmee een relatief zeer groot
aantal kilometers wegen en fietspaden. Dit drukt een groot stempel op de begroting en daarom
is D66 voorstander van een duidelijke prioriteit bij de hoofdwegen.
Wegen waar minder gebruik van wordt gemaakt, moeten we ad hoc zo onderhouden dat we
calamiteiten voorkomen. Waar zwaar verkeer vaak zorgt voor verkeersonveiligheid of
vernieling van het wegdek moet de gemeente voor een verkeerscirculatieplan zorgen. Gezien
de concentratie van voorzieningen in de 4 grote kernen streven wij naar goede bereikbaarheid
door slim vervoer. D66 zet zich in voor frequent, efficiënt en bereikbaar openbaar vervoer
zowel naar de omliggende steden als tussen de kernen van Hollands Kroon. D66 spant zich in
de stamlijnen in stand te houden. Vervoersmogelijkheden als belbus en buurtbus die bestaan
bij de gratie van vrijwilligers wil D66 zo nodig financieel ondersteunen.

11. Openbare Ruimte
Een groot deelt van het publieke leven speelt zich af in openbare ruimten. Die bestaat uit
verharde ruimten, openbaar groen en water. Ons streven is dat alle inwoners kunnen genieten
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van een mooie openbare leefruimte die zij samen met de gemeente hebben ingericht. De
openbare ruimte zien we als een plek waarin we kunnen bewegen en ontspannen. D66 gaat de
uitdaging aan de openbare ruimte in de kernen groener en schoner te maken en de
biodiversiteit te stimuleren. Daar is de leefbaarheid en woonkwaliteit van een kern bij gebaat.
Kwalitatief goed onderhouden openbaar groen en op veiligheid ingerichte infrastructuur
draagt ook bij aan de economische waarde van deze gemeente.
Overheidsparticipatie is ook hier het sleutelbegrip. Op initiatieven van inwoners voor
verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte reageert Kernbeheer positief en staat de
inwoner ten dienste. Goed onderhouden groen staat op de wensenlijst van D66 maar het is
duidelijk dat ook hier een fiks prijskaartje aan hangt. We willen daarom dat er meer aandacht
komt om de juiste balans te vinden tussen kosten en effectief onderhoud.

12. Waterbeheer
In de toekomst zijn klimaatverandering, bodemdaling en toenemende verharding van het
bodemoppervlak in de kernen veroorzakers van wateroverlast. Waterveiligheid in Hollands
Kroon is voor D66HK een belangrijk thema omdat ons grootste oppervlak ruim onder
zeeniveau ligt. D66HK wil het gemeentelijk waterplan 2.0 en het bestaande, nog te
actualiseren gemeentelijk kwaliteitsplan openbare ruimte en beleidsplan verlichting,
koppelen. Verder wil D66 nauwe aansluiting op de Deltavisie van HHNK en
Waterprogramma 2016-2021.
In dorpen zien wij kansen om zogenaamde wadi’s aan te leggen. Die moeten ervoor zorgen
dat bij steeds vaker voorkomende hevige regenval water snel en zonder grote problemen
wordt afgevoerd. D66HK wil bij renovatie en onderhoudsprojecten van dijken nadrukkelijk
verkennen of we extra functies kunnen toevoegen.
Verder moeten onderhoudsprogramma’s van HHNK, provincie en andere belanghebbenden in
onze gemeente verbonden worden aan de gemeentelijke plannen voor onze openbare ruimte.

13. Veiligheid en handhaving
D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid
die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar we leven en werken samen, hebben elkaar
nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een
illusie. De gemeente Hollands Kroon is een relatief veilig gebied in Nederland. Deze luxe
mogen we niet vanzelfsprekend gaan vinden en we moeten er daarom zuinig op zijn en het de
aandacht geven die het verdient. D66 hecht groot belang aan zichtbaarheid van de wijkagent.
Wat D66 momenteel als potentieel risico inschat, is de tendens dat gemeenten steeds minder
invloed hebben op inzet en organisatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Behalve het grote
belang van landelijke en regionale samenwerking en coördinatie van deze diensten vinden wij
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juist lokale kennis cruciaal bij hun inzet. De gemeente Hollands Kroon moet zich daarom
inzetten voor een effectieve rol van de burgemeester bij inzet en organisatie van hulpdiensten.
Bestrijding en bestraffing van geweld heeft hoge prioriteit. Naast stevig optreden tegen
geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld vroeg signaleren. Het meeste
geweld vindt namelijk plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie
moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. De gemeente Hollands
Kroon moet zich waar mogelijk inzetten om geweld tegen kinderen, ouderen en andere
kwetsbare groepen te beperken. Handhaven van landelijk en gemeentelijk alcohol- en
drugsbeleid, vooral bij jongeren is in dit kader enorm belangrijk. Preventie als goede
voorlichting over gevolgen van alcohol en drugs heeft voor D66 de voorkeur.

14. Recreatie en toerisme
Grote evenementen (als Floralia, Flora en Visserijdagen, Lentetuin) bieden een uitstekende
kans onze gemeente op de kaart te zetten en de onderlinge band binnen de gemeente te
versterken. D66HK wil geld reserveren om deze boven lokale evenementen te organiseren.
Een groot deel van Hollands Kroon is omringd door water. Daarbij heeft onze gemeente
prachtige binnenwateren om te recreëren. We moeten daarom de komende jaren een aantal
recreatieve hotspots aanwijzen waar we volop waterrecreatie en (water)toerisme kunnen
ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het IJsselmeer, Amstelmeer, lage en hoge Oude Veer,
Hofmans haven.
De destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam moet de komende jaren zorgen
dat onze regio Noord-Holland Noord en specifiek de toeristische ondernemers in onze
gemeente optimaal aandacht krijgen in Nederland en het buitenland. Het
ondernemersplatform voor toeristische ondernemers krijgt prioriteit om het toeristisch
product, onderlinge samenwerking en het aanbod in de gemeente te versterken.
Revitalisering van verblijfsaccommodaties is een belangrijk aandachtpunt omdat de
verblijfstoerist meer divers en veeleisender is. Bovendien moeten we ons bijzondere
waddengebied omarmen en dat samen met het IJsselmeer als toeristentrekkers voor het
voetlicht brengen.
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