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Voorwoord
Op 1 januari 2022 worden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk samengevoegd. Een droom voor managers, maar een nachtmerrie voor de bevolking;
de lokale, kleinschalige politiek staat zo steeds verder af van de burger. De fusie zal de zoveelste zijn in een serie die uiteindelijk alle steden en dorpen op het
platteland onder wil brengen in regionale clusters.
De bestuurslaag ‘gemeente’ krijgt door fusies als deze langzaamaan het karakter van een ‘streek’ of ‘regio’, waardoor er een gapend gat tussen het steeds afstandelijker gemeentebestuur enerzijds, en de steeds meer vervreemde burgers
anderzijds, ontstaat. In onze gemeente zal het FVD-geluid tegen deze schaalvergroting en fusiedrang een krachtige rol moeten spelen.
Sinds de jaren tachtig is Nederland in de ban van een schaalvergrotingscultus.
Kleinschaligheid is zogenaamd niet meer van deze tijd en grotere en eenvormige organen horen de norm te worden. Scholen werden onderwijsfabrieken, met
steeds minder zeggenschap van ouders en steeds meer macht voor managers
die na een paar jaar overgaan naar een andere school, om zo ‘verstarring’ te
voorkomen en leiderschap ‘flexibel’ te houden -- met vooral als gevolg dat iedere
verantwoordelijkheid voor - en binding met - de lokale school geheel verdwijnt.
Zelfstandige zorgverleners en ziekenhuizen fuseerden tot zorgmolochen en patienten werden cijfers op een balans. En dan de gemeenten: een golf van herindelingen trok daar doorheen. Nederland groeide in een eeuw tijd van 6 miljoen
inwoners met 1.121 gemeenten, naar ruim 17 miljoen inwoners met slechts 355
gemeenten; de menselijke maat verdween.
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En dat terwijl juist de gemeente de bestuurslaag is, die mensen aanspoort tot
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Tot democratische gezindheid en zelfbestuur. De kernwaarden van FVD. Daarom moeten gemeenten niet te groot zijn,
maar overzichtelijk en binnen logische begrenzingen. Ze moeten stimuleren tot
gemeenschapszin. Wij geloven dat kleinschaligheid bijdraagt aan de identiteit
van de kernen, tot betrokkenheid van burgers en ook tot economische schaalvoordelen. Want dat schaalvergroting winst zou opleveren - een van de belangrijkste argumenten van de voorstanders - is een van de grote bestuurlijke mythes
van deze tijd.
Wat ons betreft krijgen gemeenten dus meer ruimte om binnen de eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken, ook als dat leidt tot verschillen tussen de
gemeenten. Dat biedt juist vrijheid voor mensen om op een plek te wonen waar
hun waarden mee overeenkomen. Door minder bestuurlijke regels, minder centraliserende krachten, wordt maatwerk mogelijk en kunnen gemeenten weer zijn
wat ze in wezen horen te zijn: een begrensde plek waar de gemeenschap onderling besluit hoe te leven. Bottom up. Zoals het betaamt in een échte democratie!
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Hoofdstuk 1

Coronaregels &
De QR-samenleving
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Hoofdstuk 1: Coronaregels & De QR-samenleving

De afgelopen achttien maanden heeft
de beleidsmatige ‘coronacrisis’ ons leven in een wurggreep gehouden. We
hebben een ongeëvenaarde uitbreiding
van overheidsbevoegdheden gezien,
die onze vrije samenleving dreigt weg
te vagen.
Het beleid van de overheid is overduidelijk buiten alle proporties, duidelijk
wordt dat het virus niet wordt ingedamd en nog duidelijker is dat de overheid beloftes van een vrije samenleving
keer op keer niet waarmaakt. Sterker:
de regering lijkt steeds meer de richting te kiezen van medische apartheid
waarin gevaccineerden rechten krijgen
en ongevaccineerden rechten worden
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onthouden: het bezoek van een museum, gaan naar een restaurant, of zelfs
de privacy om je medische dossier
voor jezelf te houden. Het telt allemaal
niet meer.
Wat twee jaar geleden nog onvoorstelbaar was, is nu overal in ons leven
aanwezig. De staat bepaalt, de burger
moet volgen en iedere kritische vraag
of houding wordt al dan niet subtiel afgestraft. Forum voor Democratie probeert via alle bestuursorganen de tweede kamer, de eerste kamer, de
provinciale staten én de gemeenteraad
- het huidige beleid teniet te doen en
terug te gaan naar de vrije samenleving, naar het échte normaal.
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Coronaregels &
De QR-samenleving
Wij willen:
● Stoppen met de QR-samenleving, ook op lokaal niveau;
● De gemeente niet laten handhaven op coronabeleid;
● Coronavaccinatie actief ontmoedigen;
● Corona- en vaccinatie-propaganda uit de publieke ruimte verwijderen;
● Ondernemers de ruimte geven zelf te bepalen hoe zij met corona omgaan;
● Steun bieden aan ondernemers die getroffen zijn door de beleidskeuzes ten
aanzien corona;
● Geen “prikbussen” of aparte ruimtes inrichten die bij scholen en evenementen vaccinaties moeten promoten;
● Geen testverplichtingen of QR-codes voor horeca, cafébezoek, restaurants,
theaters, musea e.d.;
● De privacy van het medische dossier beschermen.
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Hoofdstuk 2

Democratie &
Bestuur
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Hoofdstuk 2: Democratie & Bestuur

De gemeente is het bestuurlijke voortvloeisel van de gemeenschap en zou
als meest lokale overheidsorgaan het
dichtst bij de burgers van die gemeenschap moeten staan om beleid op maat
te kunnen leveren.
Dit principe is sinds het einde van de
vorige eeuw echter in verval geraakt.
Doordat in bestuurlijke kringen de cultus van de schaalvergroting om zich
heen greep en leidde tot fusies en het
verdwijnen van voorzieningen, is de
verhouding tussen de gemeenschap en
de gemeente ernstig verstoord. Daarbij
komt dat het bestuur van de gemeenten in handen is van een ondoordringbare strooplaag aan kartelbestuurders,
ambtenaren en lobbyisten.
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Door al deze zaken is er een groot gat
tussen de gemeente en de burgers geslagen en dat heeft het welzijn en vertrouwen van de burgers geschaad.
Forum voor Democratie wil de Nederlandse gemeenten weer tot gezonde
en organische organisaties maken,
waarin de stem van de gemeenschap
echt meetelt. Door het bestuur direct
te laten kiezen door de bewoners en
te zorgen dat ze kunnen worden afgerekend op hun daden, willen wij het
bestuurskartel openbreken. Ook vinden
wij het belangrijk dat het functioneren
van de ambtenaren en de toegankelijkheid van de voorzieningen gegarandeerd worden.
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Democratie &
Bestuur
Wij willen:
● De lokale democratie versterken met een bindend referendum;
● Burgers raadplegen over en betrekken bij lokale problematiek;
● Een gekozen burgemeester invoeren;
● Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde
coalitieakkoorden;
● Een bestuur dat zich focust op haar kerntaken en de behoeften van de
bewoners, in plaats van geldverslindende prestigeprojecten en kansloze
experimenten;
● Toegang tot gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig houden;
informatievoorziening en gemeentelijke diensten moeten altijd mogelijk
zijn met fysieke afspraak;
● Zorgen dat betalen met contant geld bij de gemeente mogelijk blijft;
● Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct vertalen in
lastenverlichting; geld terug naar de burger;
● Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten,
vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen;
● Stoppen met het voortdurende inhuren van dure bureaus en andere externe
partijen om onderzoekjes en analyses over de gemeente te doen.
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Hoofdstuk 3

Lokale Identiteit
& Cultuur
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Hoofdstuk 3: Lokale Identiteit & Cultuur

Ondanks de historische banden tussen
Heerhugowaard en Langedijk, is de
voorgenomen fusie tussen beide gemeenten een Haags plan. De gemeenten konden voorheen prima als onafhankelijke entiteiten bestaan.
Een gemeente hoort een plaats te vertegenwoordigen en niet een hele landstreek. Voor Forum voor Democratie
is dit vanzelfsprekend, maar machtshongerige politici uit Den Haag en de
gemeente streven alsmaar naar grootschalige gemeenten.
Deze gemeentefusies zijn exemplarisch
voor de schaalvergroting die ons al
decennialang van bovenaf wordt opgelegd. Het partijkartel is in de ban van
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de schaalvergroting; gemeenten worden regio’s, ziekenhuizen en scholen
moeten fuseren.
De plannen van de grote ‘middenpartijen’ zijn radicaal en ambitieus en
ze worden zo stilletjes mogelijk in de
naam van ‘efficiëntie’ en ‘vooruitgang’,
en tegen de wil en de levenswijze van
de gewone Nederlanders in, doorgedrukt. Forum voor Democratie, daarentegen, wil het lokale koesteren: de
gemeenschap, de lokale identiteit, de
omgeving, de scholen, de verenigingen
en de lokale gebruiken.
Forum voor Democratie wil de gemeente weer inzetten om het lokale te
ondersteunen, ook financieel.

12

Lokale Identiteit
& Cultuur
Wij willen:
● De fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk terugdraaien;
● Een lokaal referendum over het terugdraaien van de fusie; FVD zal de wens
van de bevolking uiteraard respecteren;
● Zorgen dat, ondanks de fusie, in de voormalige gemeenten geen
voorzieningen verdwijnen;
● Voormalige gemeenten zoveel mogelijk eigen zeggenschap laten behouden;
● De kosten van de gemeentefusie minimaliseren; de burger moet niet
opdraaien voor de schaalvergrotingsdrang van de bestuursklasse;
● Een sterkere gemeenschapscultuur door te investeren in dorps- en
wijkhuizen en lokale initiatieven;
● De (thuis)verkoop van lokale producten vergemakkelijken en stimuleren;
● De namen van straten, musea en historische monumenten behouden;
wij zijn trots op ons verleden;
● Herziening van gemeentesubsidies; Schrappen van modernistische
kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden;
● Stoppen met het subsidiëren van lokale media; nieuwsmedia hoort
onafhankelijk te zijn, geen spreekbuis van de gemeente.
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● Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en
evenementen;
● Niet nog meer moskeeën; dit past niet bij het karakter van Heerhugowaard
en Langedijk;
● Gemeentelijke vieringen van feestdagen als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen op
een traditionele manier;
● De traditionele oud-en-nieuwviering behouden; geen vuurwerkverboden;
● De handhaving van buurtketen versoepelen en loslaten.
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Hoofdstuk 4

Wonen & Ruimtelijke
Ontwikkeling
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Hoofdstuk 4: Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling

Door de jaarlijkse komst van honderdduizenden immigranten en het vrije
spel van investeerders op de vastgoedmarkt is Nederland de afgelopen jaren
in een wooncrisis beland. Schaarste
aan geschikte huizen en de daardoor
ontstane onbetaalbare koopprijzen
en huren hebben ervoor gezorgd dat
goed wonen voor veel mensen niet
meer bereikbaar is.
Bouwen is de logische uitweg uit het
tekort, maar gebeurt nog altijd op de
voorwaarden van ontwikkelaars, planners en architecten die het prachtige
Nederlandse landschap willen volbouwen met eindeloze wijken, hoogbouw
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en ontwortelde, onmenselijke postmodernistische architectuur. Hier kunnen
wij als partij van de klassieke architectuur niet mee akkoord gaan.
Forum voor Democratie wil gedegen,
betaalbare woningen in een omgeving
waar mensen zich veilig en thuis voelen. Dit betekent inzetten op een socialere, groenere publieke ruimte waarin
de menselijke maat de toon aangeeft.
Nieuwe gebouwen en de noodzakelijke
huisvesting moet daarnaast gebouwd
worden in een stijl die zich schikt naar
de regels van esthetiek en past in de
traditie van de Westerse beschaving.
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Wonen &
Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij willen:
● Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen;
● Maximaal 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw;
● Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale
huur- of koopwoning; geen voorrang voor statushouders en niet meer
statushouders opnemen dan de huisvestingsopgave;
● De grond die momenteel is bestemd voor het plaatsen van windturbines en
zonnevelden gebruiken voor bestemmingen die de inwoners wenselijk
achten;
● Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur,
lokale identiteit en de menselijke maat;
● Geen horizonvervuilende hoogbouw en lelijke architectuur;
● De historische centra van de dorpen beschermen tegen nieuw- en hoogbouw
door ze toe te voegen aan de lijst “Beschermde Stads- en Dorpsgezichten”
● Het Stationsplan van Heerhugowaard aanpassen op een esthetische manier;
de huidige invulling is onwenselijk;
● Een cultureel centrum met uitgaansgelegenheden en een openluchtwinkelcentrum introduceren in Heerhugowaard; kijken naar mogelijkheden om
tussen de Vondellaan en de supermarkt aan de Middenweg een plek te
maken voor een cultureel centrum met restaurants en winkels;
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● Generatiewoningen en zogenaamde kangoeroewoningen stimuleren om
sociale cohesie en gemeenschapsgevoel te bevorderen;
● Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het
straatbeeld te bevorderen;
● Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken,
prullenbakken, bankjes en zitplekken;
● Inzetten op natuurspeeltuinen; kinderen verdienen het om op te kunnen
groeien in een groene omgeving;
● Losloopvelden voor honden in of nabij woonkernen;
● Stoppen met de nieuwe, blauw-witte straatverlichting en teruggaan naar
meer natuurlijk oranje licht.
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Hoofdstuk 5

Infrastructuur &
Bereikbaarheid
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Hoofdstuk 5: Infrastructuur & Bereikbaarheid

Een goede mobiliteit is onmisbaar om
deel te kunnen nemen aan het publieke
leven. Helaas raakt bereikbaarheid in
de buitengebieden als beleidsterrein
steeds verder uit het zicht, waardoor
bepaalde plaatsen en wijken achterop
raken. Zo zijn dorpen vaak slecht verbonden met OV-netwerken, wat vooral
voor mensen die geen auto bezitten –
zoals studenten – zeer beperkend is.
Forum voor Democratie wil de isolatie
van de randen beëindigen en ook deze
periferie weer bereikbaar maken. Ondertussen blijft er ook in de stadscentra, waar de overheid nog wel

Forum voor Democratie 2021

aandacht heeft voor de infrastructuur,
altijd nog zaken te wensen over. Hier
moet bereikbaarheid, parkeergelegenheid en veiligheid voorop staan.
Jonge kinderen en ouderen verdienen
het om onbezorgd deel te kunnen nemen aan het verkeer, op de fiets of te
voet. Investeren in bredere stoepen,
genoeg verlichting en een beter fietsnetwerk moet op lokale manier de
infrastructuur verbeteren, terwijl een
betere OV- en parkeerregeling de lange afstandsreizen gemakkelijker en
comfortabeler kan maken.

20

Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Wij willen:
● Fors investeren in wegen, openbaar vervoer en inzetten op een fijnmazig
OV-netwerk; alle dorpen en woonkernen moeten goed bereikbaar zijn;
● Inwoners laten meebeslissen over het OV-netwerk; onderzoek naar de
mogelijkheid om openbaar vervoer 24/7 te laten rijden;
● Een onderzoek naar de mogelijkheid om bij de spoorwegovergang tussen
De Noord en Zuid-Scharwoude een treinstation te bouwen;
● OV-poortjes bij station Heerhugowaard;
● Investeren in het lokale en regionale fietsnetwerk, fietssnelwegen, voldoende
fietsenstallingen en uitbreiding van goedkope fietsverhuur zoals de OV-fiets;
dit mag niet ten koste gaan van het autoverkeer;
● De verkeerssituatie uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk
gevaarlijke situaties te verhelpen;
● Een alternatief op de rotonde bij restaurant d’Olifant, om fietser en
automobilist gescheiden te houden;
● Investeren in voldoende parkeergelegenheid, om stads- en dorpscentra
goed bereikbaar te houden;
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● Geen nodeloze investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s;
rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven;
● Wijken met veel ouderen en mindervaliden voorzien van een goede
verbinding met openbaar vervoer en/of buurtbussen;
● De doorvaarbaarheid van het water verbeteren om bootvaart makkelijker en
plezieriger te maken.
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Hoofdstuk 6

Onderwijs &
Sport
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Hoofdstuk 6: Onderwijs & Sport

Goed onderwijs kan veel problemen
binnen de samenleving voorkomen.
Zo zorgt een goede opleiding voor betere baankansen en dus minder armoede. Ook ontwikkelen mensen zo bepaalde vaardigheden die nodig zijn om
een succesvolle carrière te hebben en
kritisch te denken. Je ontdekt en ontwikkelt je talenten, waardoor je sterker
in je schoenen staat.
Op basisscholen is het belangrijk dat
ieder kind voldoende aandacht krijgt
van de leerkracht. Deze band tussen
leerling en leraar staat tegenwoordig
steeds vaker onder druk door een toenemende klassengrootte.
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Forum voor Democratie wil deze neerwaartse spiraal doorbreken door meer
mensen op te leiden tot onderwijzer en
meer onderwijzers aan te trekken naar
Heerhugowaard en Langedijk.
Vrijwel iedereen heeft wel eens aan
sport gedaan, of dat nou individueel,
met school of bij een vereniging was.
Dit is niet zonder reden, want sport
biedt vele voordelen: het is gezond,
leuk, goed voor de persoonlijke ontwikkeling en de sociale contacten. Het is
belangrijk dat de gemeente voldoende
faciliteiten biedt voor sporters.
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Onderwijs &
Sport
Wij willen:
● Scholen niet verder laten fuseren;
● Kleinere klassen; focus op individuele begeleiding door leraren met
daarnaast een buddysysteem;
● Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en stimuleren fulltime
arbeidsverbanden;
● Cultuuronderwijs meer onderstrepen, met een focus op de nationale en
lokale identiteit;
● Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling door leraren
hierin ondersteuning te bieden en op te leiden;
● De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het
aanmoedigen van vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties en
bedrijven;
● Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren;
● Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze te stimuleren,
voornamelijk onder jongeren;
● De aanleg van sportgelegenheden altijd stimuleren en faciliteren;
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● Een sportabonnement voor iedereen toegankelijk maken;
● Lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap
stimuleren;
● Verenigingen die getroffen zijn door het coronabeleid ondersteunen;
● Geen kunstgrasvelden bij sportgelegenheden om bodemvervuiling tegen te
gaan;
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Hoofdstuk 7

Economie &
Sociale Zaken
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Hoofdstuk 7: Economie & Sociale Zaken

Onze ondernemers, ongeacht in welke
sector zij zitten, vormen het kloppende hart van onze streek. Ondanks deze
positie, draait het partijkartel juist deze
ondernemers de nek om met verstikkende corona- en klimaatmaatregelen.
Forum voor Democratie wil hier een
einde aan maken. Onze ondernemers
horen het respect te krijgen dat ze
verdienen.
Ondertussen vormt niet alleen de overheid een bedreiging voor de ondernemers. Ook de grootbedrijven zijn erop
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uit om hun kleine concurrenten berooid
achter te laten. Daarom is het belangrijk dat de kleinschalige detailhandel
(bakkers, slagers, groenteboeren, etc.)
gesteund wordt in zijn overlevingsstrijd
tegen supermarkten en groothandels.
Lokale winkels die een hechte band
met hun klanten onderhouden en het
straatbeeld bepalen zijn essentieel voor
de leefbaarheid en het karakter van
onze dorpen en steden.
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Economie &
Sociale Zaken
Wij willen:
● Lagere gemeentelijke belastingen;
● De hondenbelasting afschaffen;
● Waar mogelijk een tegenprestatie eisen van mensen met een
bijstandsuitkering;
● De inkomensgrens voor gemeentelijke minimavoorzieningen behouden;
● Ondernemers faciliteren en niet tegenzitten met nodeloze regels;
● Het MKB steunen in de vorm van financiële voordelen en een steunfonds;
vooral voor de door corona geraakte bedrijven;
● Kleinschalige detailhandel niet laten wegconcurreren door grote bedrijven;
● Lokale bedrijven een voorrangpositie geven;
● Gemeentelijke aanbestedingen zoveel mogelijk doen bij regionale bedrijven;
● Openheid van zaken aangaande kleine aanbestedingen;
zoals wie krijgt de opdracht(en) en welke vrij zijn van aanbesteding.
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Hoofdstuk 8

Natuur, Landbouw
& Energie
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Hoofdstuk 8: Natuur, Landbouw & Energie

Het partijkartel wil aan het hele land
een absurd energiebeleid opleggen,
waar de gemiddelde Nederlander geen
enkel voordeel van heeft. Weilanden
worden volgebouwd met windmolens,
huizen moeten verplicht van het gas
af, en de vraag naar de betaalbaarheid
van deze absurde plannen lijkt niet
eens meer te bestaan.

te halveren klakkeloos overgenomen,
zonder steun van - of overleg met - de
boeren zélf. Forum voor Democratie wil
zich in de gemeenteraad inzetten om
die landelijke plannen te dwarsbomen
en de boerenbedrijven die vormgeven
aan ons karakteristieke cultuurlandschap en die ons bovendien van eten
voorzien, te beschermen en te steunen.

Forum voor Democratie is tegen de
windturbines en zonneparken die het
uitzicht en het landschap verpesten en
tegen de irrationele wens om heel Nederland van het gas af te krijgen. Ook
in de gemeente koesteren wij ons unieke landschap en zullen we blijven strijden om dat te verdedigen.

Dat Forum voor Democratie tegen de
klimaatgekte is, betekent niet dat wij
tegen natuurschoon en groen zijn. Integendeel, meer dan welke partij dan ook
willen wij ons inzetten voor het daadwerkelijk groener maken van Nederland en dus ook van onze gemeente.
Wij zijn voor meer bos, bomen, hagen
en struiken door heel onze streek. Dit
komt niet alleen de schoonheid van de
leefomgeving ten goede, maar ook de
biodiversiteit.

Naast de portemonnee en het uitzicht
worden ook boeren bedreigd door dezelfde CO2-obsessie. De overheid heeft
het groen-rode plan om de veestapel
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Natuur, Landbouw
& Energie
Wij willen:
● Stoppen met het zgn. “klimaatbeleid”; geen beperkingen op basis van
CO2- of stikstof-reductiedoelen;
● Geen natuurverwoestende windturbines, zonnevelden of biomassacentrales
bouwen;
● De rustverstorende en afzichtelijke windmolens bij het Strand van Luna
vervangen door een boomgaard waar mensen op een stranddag zon en rust
kunnen vinden;
● Geen verplichting voor inwoners om een warmtepomp te nemen, van het gas
af te gaan of dure isolatie te installeren;
● Geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij
nieuwbouwwoningen;
● Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder anti-agrarische
Natura-2000 status;
● Het Geestmerambacht behouden als plek voor rust, recreatie en natuur;
geen grootschalige commerciële activiteiten;
● Geen onnodige bomenkap; wij stimuleren juist het aanplanten van bomen;
● Boerenbedrijven uit Heerhugowaard en Langedijk beschermen tegen
absurde plannen uit Den Haag; geen onzinnige ‘duurzaamheidsmaatregelen’;
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● Ons verzetten tegen het landelijke plan om de veestapel te halveren;
● Subsidies voor de agrarische sector niet laten afhangen van de
productiemethoden van de boer;
● Het platteland gezonder maken door (waar dat nog niet het geval is) plattelandsweggetjes te ‘behagen’ en langs verbindingswegen overal bomen te
planten;
● Afval laten scheiden door de afvalverwerker om kosten te besparen.
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Hoofdstuk 9

Ouderen &
Zorg
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Hoofdstuk 9: Ouderen & Zorg

Samenleven is ook: zorgen voor elkaar.
Onder het wanbestuur en de vriendjespolitiek van het partijkartel is de zorg in
de afgelopen jaren in het slop geraakt.
Voor steeds meer geld lijkt er steeds
minder te kunnen gerealiseerd. Een belangrijk element hierin is dat de landelijke overheid een fors deel van de zorg
op het bordje van de gemeenten heeft
gegooid - niet zelden zonder afdoende middelen daarbij ter beschikking te
stellen om de gemeente ook daadwerkelijk kwalitatieve zorg te kunnen laten
leveren.
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Zorgmedewerkers zijn daarom niet
alleen de mensen die ons gezond houden, maar ook de mensen die onze
vrijheden beschermen. Het zijn de
mensen die onze ouderen verzorgen en
vermaken, wanneer wij dat niet kunnen.
Daar mag best meer waardering voor
zijn. Alles moet uit de kast getrokken
worden om de zorg in stand te houden,
toegankelijker te maken, en de mensen
die in de zorg werken tegemoet te komen.
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Ouderen &
Zorg
Wij willen:
● De lokale zorg opschalen door passende lonen; het personeelstekort moet
aangepakt worden;
● Thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg stimuleren;
● Minder onnodige bureaucratie in de zorg;
● Investeren in zorg op maat voor ouderen en gehandicapten;
● Een reorganisatie van de jeugdzorg en GGZ; weg met ellenlange wachtlijsten;
● Ontoereikende jeugdzorgtoelages aanvullen met gemeentelijk geld;
● Laagdrempelige (preventie)spreekuren bij de huisarts;
meer ondersteuning voor huisartsen en praktijkondersteuners;
● Openbaar vervoer zo veel mogelijk toegankelijk en betaalbaar maken voor
gepensioneerden, met name minimaouderen;
● De groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij tegengaan, voornamelijk
bij jongeren en ouderen.
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Hoofdstuk 10

Handhaving &
Veiligheid
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Hoofdstuk 10: Handhaving & Veiligheid

De veiligheid in Nederlandse dorpen en
steden is in de afgelopen jaren schrikbarend afgenomen. Schietpartijen,
huisroven en autodiefstal lijken zeker
in verstedelijkte gebieden steeds vaker
voor te komen.

De politie wordt al jaren lastiggevallen
met bureaucratie en bezuinigingen.
Daarnaast worden in kleine gemeenten AZC’s gebouwd die voor overlast
zorgen en een gevoel van onveiligheid
creëren.

Ouderen en vrouwen hebben het gevoel dat ze niet meer veilig alleen over
straat kunnen en ondanks hun kwetsbaarheid worden mindervaliden steeds
vaker slachtoffer van geweld. Tegelijkertijd daalt de aangiftebereidheid en
steken andere partijen hun kop in het
zand over de daders en de oorzaken
van criminaliteit en recidivisme.

Kortom: het rechtvaardigheidsgevoel
van het partijkartel staat volledig buiten de werkelijkheid. Forum Voor Democratie is vastberaden om deze trend
te keren door de politiecapaciteit te
verhogen, het mandaat te versterken
en blauw op straat terug te laten keren.
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Handhaving &
Veiligheid
Wij willen:
● Investeren in de politie om criminaliteit en overlast tegen te gaan;
volwaardige agenten boven gemeentelijke handhavers (BOA’s);
● Agenten en handhaving zichtbaar maken op straat; zowel in stadscentra en
woonwijken als in dorpskernen;
● Verhogen van de politieaanwezigheid bij station Heerhugowaard in de late
uren;
● Een 24-uurse beschikbaarheid van politie door middel van politieposten in
drukke gebieden met een groter risico op criminaliteit;
● De administratieve last op agenten verlichten;
● Stoppen met het taboe maken van preventief fouilleren; wapens moeten
geweerd worden van straat;
● Wijkcentra waar nodig invoeren of versterken; hier kunnen jongeren aan
motiverende activiteiten meedoen;
● Samenwerking tussen de gemeente, politie en zorginstellingen bevorderen
om overlast en criminaliteit terug te dringen;
● Inzetten op buurtpreventie om criminaliteit terug te dringen;
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● BOA’s niet langer inzetten als boetemachines;
● Beroepsvoorlichting stimuleren op middelbare scholen over werken bij de
politie en justitie;
● Geen AZC’s openen in de gemeente.
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