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Voorwoord 

 

De Seniorenpartij Schagen is niet blij zoals de gemeente Schagen momenteel bestuurd wordt. 

Namelijk op democratische wijze van een meerderheid van 50%+1. Wij vinden dit besturen vanuit een 

machtssituatie. De Seniorenpartij Schagen wil veel liever besturen vanuit een draagvlak, zeker voor 

bepaalde onderwerpen, die grote gevolgen hebben voor de leefomgeving van de inwoners, zodat er 

een grotere meerderheid vereist wordt welke in een coalitieakkoord dient te worden uit onderhandeld. 

Dan gaan we werkelijk in plaats vanuit  “Macht” naar “Draagvlak” besturen. Pas dan kan participatie 

echt tot zijn recht komen. 

 

De mooie gemeente Schagen heeft haar inwoners en recreanten veel te bieden met een prachtige 

kust, strand en duinen, mooie oude polders en nog ruime vergezichten. 

De Seniorenpartij Schagen wil dit graag zo houden. Wij vinden niet dat we onze gemeente moeten 

volbouwen met windmolens en zonneparken. Als er gebouwd moet worden, zien we liever dat er 

woningen aan de randen van de dorpen en de stad worden gebouwd dan windmolens en 

zonneparken. Dat is iets waar onze (jongere) inwoners wat aan hebben. Voor de energie behoefte 

zien we liever kleine kernenergie centrales (bijvoorbeeld Thorium) dan windmolens zoals in de 

Wieringermeer. Zo behouden we onze mooie vergezichten, waar het goed recreëren is en blijft de 

gemeente aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers. 

 

De Seniorenpartij Schagen ziet de openbare ruimte steeds verder achteruit gaan en vindt dat hierin 

een inhaalslag moet worden gemaakt, zodat de vergrijzende bewoners ook veilig kunnen blijven 

genieten in hun steeds kleiner wordende wereldje, ondanks fysieke ongemakken. Hetzelfde geldt voor 

het gebruik van parken, voet- en fietspaden. Ze moeten kunnen bewegen en niet wegkwijnen achter 

de geraniums. Daar hebben ze veel te weinig mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Door 

een veilige ruimte te creëren zullen deze inwoners eerder verleid worden in beweging te komen, dat 

goed is voor hun gezondheid en welzijn. 

 

Om een grotere kans te hebben dat de jongere generatie in onze mooie gemeente blijft wonen vindt 

de Seniorenpartij Schagen dat de mogelijkheid moet worden benut dat hoger beroeps onderwijs in 

deeltijd wordt opgezet in onze gemeente. Hierbij denken wij dat het de grootste kans van slagen heeft 

op agrarisch gebied (zaadveredeling, bollencultuur landbouw en veeteelt) en energie gebied. Dit moet 

kunnen door een goede samenwerking van de ondernemers op dit gebied met bestaande hoge 

scholen. Dit tilt de kennis van deze bedrijven naar een hoger niveau, wat noodzakelijk is voor 

verbetering van de milieueisen van  de toekomst en betere economische werkomstandigheden, 

waardoor jongeren eerder geneigd zullen zijn in de omgeving van familie en vrienden hun verdere 

toekomst op te bouwen. 

 

Ook vind de Seniorenpartij Schagen dat er meer levensduur bestendige woningen dienen te worden 

gebouwd, die geschikt zijn voor ouderen en starters. Ouderen willen best naar een kleinere woning, 

mits hun woonlasten niet hoger worden. Een kleinere woning heeft echter minder onderhoud nodig. 

Zo kunnen ze zich makkelijker en langer zelf redden. Terwijl hun grotere eengezinswoningen 

vrijkomen voor jonge gezinnen, dus doorstroming op gang kan komen. 

 

U ziet de Senioren partij Schagen is geen “one issue” partij, maar wil er zijn voor al onze inwoners, 

jong en oud. Wij hopen dan ook dat u geïnteresseerd ons programma zult lezen en tijdens de 

verkiezingen uw vertrouwen in ons laat blijken, zodat we de kans zullen krijgen, zo veel als mogelijk is 

binnen het democratische speelveld, te bereiken wat in het belang is van al onze inwoners. 

 

Ton Schouten 

Huidig partijvoorzitter van de Seniorenpartij Schagen  
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Inleiding     

 

De Seniorenpartij Schagen is een volledig onafhankelijke lokale partij die haar eigen koers 

vaart en de handen uit de mouwen wil steken voor alle inwoners, bedrijven, verenigingen en 

organisaties binnen de gemeente Schagen. De leden van de Seniorenpartij Schagen kunnen 

landelijk lid zijn van welke politieke partij dan ook. 

Dit biedt de partij voordelen. Lokaal optreden met landelijke vertegenwoordiging door haar 

leden. Ook worden we landelijk politiek vertegenwoordigd door de “Onafhankelijke 

Senaatsfractie “(OSF)  

 

Wij willen ervoor zorgen dat de overheid er is voor onze inwoners, instellingen, verenigingen 

en bedrijven en niet andersom. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat 

iedereen dezelfde rechten en diensten krijgt en dat de lasten evenwichtig worden verdeeld, 

zo min mogelijk regels moet hanteren, burgerinitiatieven moet omarmen, jongeren te binden 

aan onze gemeente door werkgelegenheid te scheppen in samenwerking met het 

bedrijfsleven, de winkeliersvereniging(en) c.q. de overkoepelende Ondernemers Federatie 

Schagen en dat zij zorgt voor een goed huisvestingsbeleid waarbij extra aandacht moet zijn 

voor zowel onze jongeren als onze ouderen hetgeen goed gecombineerd kan worden. 

Voorts moet het aantrekkelijk zijn om in onze gemeente te wonen, te werken, te recreëren en 

waar veiligheid gewaarborgd is. 

Daarom wil de Seniorenpartij Schagen ook bestuursverantwoordelijkheid dragen door zitting 

te nemen in het nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders en niet alleen 

vanuit de raad (lees oppositie) haar inbreng levert maar ervoor wil zorgen dat er een 

specifieke portefeuille komt voor seniorenbeleid. 

Leefbaarheid is een groot goed in een gemeente als Schagen met haar buurtschappen en 

dorpen (de Keins, Lagedijk, Nes, Tjallewal, Tolke en het Wad, Dirkshorn, Eenigenburg, 

Krabbendam, Schoorldam (deels), Sint Maarten, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland, 

Warmenhuizen, Bliekenbos, De Banne, De Dijken, Dijkstaal, Groenveld, Grootven, 

Huiskebuurt, Kalverdijk, Kerkbuurt, 't Rijpje, Schagerwaard, Slootgaard, Stroet, Vennik 

(deels), Woudmeer, Zijbelhuizen en Zijpersluis (deels) ,Burgerbrug, Oudesluis, Schagerbrug, 

Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en 't Zand, de Abbestede, Burgervlotbrug, De 

Stolpen, Het Buurtje, Het Korfwater, Keinsmerbrug, Leihoek, Mennonietenbuurt en 

Stolpervlotbrug. 

En wat te denken van onze badplaatsen Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote 

Keeten. In deze plaatsen moet de leefbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden door 

deze niet tegen te houden of te beperken door allerlei regelgeving en eisen waardoor 

initiatieven niet meer van de grond komen of waardoor tradities verloren dreigen te gaan. 

De Seniorenpartij Schagen is een groot voorstander van een kleine en adequate overheid 

wat gerealiseerd kan worden door verdergaande automatisering en optimale dienstverlening 

(o.a. voor onze bewoners die niet met het internet vertrouwd zijn) waarmee wij zover willen 

(blijven) gaan dat de dienstverlening bij u thuis of op het bedrijf kan plaats vinden. Immers de 

gemeente is er voor de gemeenschap en niet andersom.  

http://www.seniorenpartijschagen.nl/
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Algemeen 

Democratie 
De democratie is onderhand volledig zoek. Het mag niet zo zijn dat 
besluiten die grote gevolgen voor de gemeenschap hebben, worden 
bepaald door de helft +1. Dit soort uitkomsten is, met alle respect, géén 
gedragen besluit! 
De Seniorenpartij Schagen wil in voorkomende gevallen dat er besluiten 

worden genomen over onderwerpen die (grote) gevolgen voor de leefomgeving van de 

inwoners van de gemeente Schagen hebben, met een groter aantal stemmen voor 

(bijvoorbeeld de helft + 3) een besluit wordt genomen.  

Dit wil de Seniorenpartij Schagen regelen voor de komende 4 jaar en moet tot de 

mogelijkheden behoren om dit vast te leggen in het coalitieakkoord. Voorbeelden van grote 

onderwerpen zijn: van het gas af of het verkeerscirculatieplan) 

Dit betekent dat er wat verandert in het denkpatroon van de besluitvormers. Op basis van het 
meedenken en argumenteren volgt een besluit waar de samenleving verder mee kan.  
 
De Seniorenpartij Schagen wil de participatie anders organiseren door “Burgerberaad” in te 
zetten. “Burgerberaad” bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking en 

wordt per project samengesteld. 

Bestuur 
 

Financiën 
Wij staan voor een financieel gezonde gemeente waarbij de lasten 

niet afgewenteld mogen worden op de toekomstige generatie(s). 

Dit betekent dat we zuiver moeten begroten en 

gemeenschapsgelden zorgvuldig besteden. 

De Seniorenpartij Schagen is voor een gemeente die zuinig met 

de euro’s om wil gaan, het principe wil hanteren “wat moet dat moet” en de schuldenpositie 

terug wil brengen. 

 

Onroerende zaak belasting (OZB)  
Een OZB-verhoging zullen wij niet accepteren! Naast de OZB wordt er 

ook rioolrecht bij de burgers en bedrijven in rekening gebracht. Wij willen 

naar een meer gedifferentieerde tariefstelling waarbij een tarief geldt per 

inwoner en/of grootte of omvang van een bedrijf of zomerwoning(en).  

De Seniorenpartij Schagen vindt dat de extra Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gelden 

op “niet woningen” op een juiste wijze moeten worden besteed ten gunste van de 

ondernemers binnen onze gemeente en dat hier jaarlijks duidelijke afspraken over moeten 

worden gemaakt met betrekking tot. de bestedingen. Het blijft uiteindelijk belastinggeld, 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. 

 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/
file:///C:/Users/Cor%20Quint/Documents/Seniorenpartij%20Schagen/verkiezingen%202022/Woordenlijst.xlsx
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Financiële ondersteuning voor professionele adviezen 
De Seniorenpartij Schagen is van mening dat adviserende (lokale) verenigingen financieel 

moeten worden ondersteund voor hun adviezen, waaronder de kosten die zij moeten maken 

om onderzoeken uit te (laten) voeren en waar nodig bij te staan door ambtelijke 

ondersteuning. Wij willen niet profiteren maar komen tot een win-win relatie. Het 

eindresultaat betekent minder kosten voor de gemeentelijke organisatie en waardering voor 

de adviserende organisatie zoals de sportadviesraad, ouderenbond, kunst- en cultuur 

adviesraad, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-adviesraad, Gehandicapten 

platform enz. 

 

Dorpsraden 
De Seniorenpartij Schagen hecht grote waarde aan de inbreng van de 

dorpsraden. De dorpsraden zijn voor de Seniorenpartij Schagen de ogen 

en oren van wat er in hun gebied leeft. De Seniorenpartij Schagen wil deze 

inspanning(en) dan ook faciliteren (voor die dorpsraden die actief zijn) door 

ambtelijke ondersteuning te bieden en waar nodig financieel te steunen. Knelpunten en 

opmerkingen die gemaakt worden door de dorpsraden dienen snel en serieus afgehandeld 

te worden. 

 

Participatie 
De afgelopen vier jaar heeft het participatietraject gigantisch 

gefaald. Het College van CDA, Jess Lokaal en PvdA hadden het 

groots in het coalitieakkoord opgenomen, maar de praktijk heeft 

laten zien dat er niet naar gehandeld is wat veel onbegrip en 

verwarring onder inwoners heeft opgeleverd. De Seniorenpartij Schagen heeft vele malen 

het College hierover bevraagd en aangegeven dat dit beter moet. Helaas heeft men hier 

niets mee gedaan ofwel een valse belofte! Wij vinden dat dit niet zo verder kan gaan en 

échte burgerparticipatie een vereiste is. Participatie dient aan de voorkant te geschieden en 

niet wanneer alle plannen al gemaakt zijn en er voor de vorm nog even over kan worden 

gesproken. De Seniorenpartij Schagen wil de participatie anders organiseren 

door  “Burgerberaad” in te zetten. “Burgerberaad” bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle 

lagen van de bevolking en wordt per project samengesteld. U mag de Seniorenpartij 

Schagen aan deze afspraak houden. 

 

Lokale omroep 
Noordkop Centraal heeft haar plek in onze gemeente bewezen 

en vele inwoners, met name ouderen, vinden het lokale nieuws 

van groot belang. De Seniorenpartij Schagen is voor een 

structurele continuering van de bijdrage die wij als gemeente aan deze omroep verstrekken. 

 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/
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Regionale organisaties 
Er dient goed toezicht te zijn op de regionale organisaties zoals de Veiligheidsregio, de 

Huisvuilcentrale (HVC), de Omgevingsdienst (OD),  Gemeentelijke 

Gezondheids Dienst (GGD), De Kop Werkt enz. waarmee de gemeente 

Schagen een samenwerkingsverband is aangegaan met de gemeenten 

Den Helder, Hollands Kroon en Texel. 

 

Afvalverwerking 
De discussie loopt of het afval per gewicht moet worden afgerekend met de 

bewoners. De Seniorenpartij Schagen is van mening dat huishoudafval te 

allen tijde gratis moet blijven om zwerfafval tegen te gaan. Voor 

bedrijfsafval is al een regeling. Voorts willen wij onderzoeken of er een speciale container 

voor incontinentiemateriaal moet komen. 

 

Brandweer, ambulance en politie 
Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners binnen de gestelde 

aanrijtijd van 15 minuten worden bereikt door brandweer, ambulance en 

politie. 

 

Brandweer vrijwilliger 
Wij constateren dat het vrijwilligerskorps van de brandweer onder druk staat binnen onze 

gemeente. De Seniorenpartij Schagen zal zich inzetten om de vrijwilligerskorpsen van de 

brandweer in stand te houden en te luisteren naar de bemanning. Wij vinden het ongehoord 

dat deze mensen, die zeker niet voor de leukste klussen staan, hun vergoeding voor 

ontspanning af te nemen. Onbegrijpelijk dat burgemeesters hier toestemming voor hebben 

gegeven. De Seniorenpartij Schagen vindt dat dit niet kan en zal alles in het werk stellen om 

de vergoeding te herstellen. 

Veiligheid 
 

Veiligheid 
Vanuit de samenleving is het beeld ontstaan dat er te weinig politie op straat te zien 

is. Samen met de Veiligheidsregio willen wij met man en macht ervoor 

zorgen dat dit beeld positiever wordt gezien. De wijkagenten zijn terug en 

worden gewaardeerd.  

 

Cameratoezicht 
De Seniorenpartij Schagen hecht veel waarde aan gericht cameratoezicht 

specifiek in risico gebieden, bij grotere evenementen en onveilige-

/donkere gebieden. Dat geeft, in het bijzonder ouderen, weer het gevoel 

dat zij ook ’s avonds nog de straat op kunnen immers ‘big brother is watching us’! 

 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/
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Voorlichting/dienstverlening/positieve gezondheid: wordt geen slachtoffer 
Onze inwoners worden steeds meer geconfronteerd met criminaliteit o.a. 

door mishandeling, huiselijk geweld, woningovervallen, 

oplichting, financiële uitbuiting, cyber criminaliteit en in het 

bijzonder zijn ouderen een gemakkelijke prooi. De 

Seniorenpartij Schagen wil goede voorlichting verstrekken aan alle inwoners om deze 

criminaliteit terug te dringen en het liefst voorkomen. 

 

Openbare verlichting 
Goede openbare verlichting draagt bij aan de veiligheid. Wij willen 

specifiek in gebieden waar praktijken plaats vinden die het daglicht niet 

kunnen verdragen- voorzien van goede (led)verlichting maar ook achter 

woningblokken waar deze verlichting ontbreekt. 

 

Reddingsbrigade 
De gemeente Schagen heeft een lange recreatieve kustlijn waar 

vele inwoners en toeristen gebruik van maken. Daarbij is het van 

belang dat er actief toezicht wordt gehouden tijdens het badseizoen. Wij hebben 

reddingsbrigades waar vele vrijwilligers zich actief voor inzetten, actief in zijn en dat wil de 

Seniorenpartij Schagen, waar nodig, dan ook graag (blijven) faciliteren. 

 

Handhaving 
Handhaving door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en 

politie is belangrijk. Wij willen prioriteiten - naast de wettelijke handhaving – 

stellen, samen met de dorpsraden waar handhaving noodzakelijk is. Zij 

weten als geen ander waar de problemen zijn en daar kunnen we als 

gemeente adequaat op inspelen wat bijdraagt aan het welzijn van onze burgers. 

 

Ondernemers Federatie Schagen (OFS)/ Land- en Tuinbouw Organisatie 
(LTO) 
 

Platform voor ondernemers 
Wij vinden het van belang dat er een goed werkend platform is, die de ondernemers binnen 

onze gemeente én daarbuiten vertegenwoordigt, die weten wat er onder de ondernemers 

speelt, wat wenselijk is, wat verbetert kan worden en ga zo maar door.  

De Seniorenpartij Schagen is blij met de OFS en LTO en ziet in deze organisaties een grote 

toegevoegde waarde. Wij willen graag in gesprek blijven om op de hoogte te zijn van 

veranderingen, wensen en wat er beter kan. 

 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/
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Vergunningen 
Vergunningen voor evenementen moeten zoveel mogelijk worden 

afgeschaft om zo onze traditionele festiviteiten te behouden in plaats 

van te vernietigen door de regels die aan verenigingen, organisatoren 

etc. worden opgelegd. Natuurlijk moet de veiligheid gewaarborgd blijven. 

De Seniorenpartij Schagen wil zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid geven, omdat 

wij geloof hebben in het oplossend vermogen, de zelfredzaamheid, het ondernemerschap en 

de creativiteit van ieder individu. Ook zij zijn gebaat bij een veilig - en probleemloos 

evenement. Een meldplicht is voor ons voldoende. 

 

Digitalisering 
De Seniorenpartij Schagen wil zich inzetten voor een 

volledig gedigitaliseerde dienstverlening zonder 

diegenen uit het oog te verliezen die hier niet mee om 

kunnen gaan. In dat geval moet maatwerk worden 

geleverd. Dit betekent dat de gemeente op locatie de 

burger en/of bedrijven bij de hand moet nemen. Kortom, 

maximale digitale dienstverlening! 

Economie 
 

Economie 
Binnen de gemeente Schagen hebben we een fantastisch palet aan 

bedrijven en daar zijn we trots op! Zij zorgen voor werkgelegenheid en 

het plezierig wonen in onze gemeente.  Een verdere uitbouw van de 

bedrijvigheid is inzet van beleid voor de Seniorenpartij Schagen. Zo 

kunnen we werkgelegenheid bieden aan onze inwoners en in het bijzonder de jongeren aan 

onze gemeente binden. 

 

Bedrijventerreinen 
Dit betekent dat we tijdig bedrijventerreinen moeten vergroten en 

specifiek in Waarland en Warmenhuizen. Daarnaast willen wij werken 

aan een verdere uitbreiding van bedrijvigheid op de onderzoeklocatie 

Petten en industrieterrein Lagedijk. Vooral onderzoek locatie Petten is een uitgelezen kans 

om hier hoogwaardige kennis (kenniscentrum) bedrijven aan te trekken door actief te 

promoten in binnen- en buitenland in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord en Provincie Noord Holland en door beurzen in binnen- en buitenland waarbij 

mogelijk ook synergievoordeel is te behalen met de gevestigde bedrijven. 

 

Detailhandel 
De Seniorenpartij Schagen vindt dat verdere uitbreiding van 

detailhandel op industrieterreinen tegengegaan moet worden en dat 

de concentratie daarvan binnen de stad- en dorpscentra moet komen 

te liggen of blijven. 
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Agrarisch 
Agrariërs zijn bij uitstek de beheerders van ons landelijk gebied. Ook de agrariër moet steeds 

efficiënter zijn middelen inzetten en dat staat soms op 

gespannen voet met het beheer, de 

landschapswaarden enz. 

Samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) 

willen wij meedenken en een zo goed mogelijke 

handreiking bieden om ons gezamenlijk doel te 

behouden, namelijk een mooi buitengebied en dat de 

agrariër dit op een zo efficiënt mogelijke manier kan bewerken en natuurwaarden 

gewaarborgd blijven. 

 

Verkoop van eigen teelt of zuivelproducten 
Wij stimuleren het kopen van eigen teelt of eigen zuivelproducten bij de 

boer. Ook willen wij de boer zijn eigen verhaal laten doen over zijn bedrijf 

waardoor de jeugd het boerenbedrijf (weer) weet te waarderen. 

Vervoer 
 

Openbaar vervoer 
De buslijnen (openbaar vervoer) worden bepaald door de 

Provincie Noord-Holland. Inmiddels zijn er vele buslijnen 

verdwenen wat niet ten goede is gekomen aan de verdere 

uitbreiding van het bedrijfsleven en heeft meer mensen in een 

isolement gebracht. Wij zullen alles in het werk stellen om ons uitgestrekte gebied maximaal 

te ontsluiten via het openbaar busvervoer (Connexxion) zodat jong en oud, scholieren en niet 

te vergeten onze toeristen, zich vrij kunnen bewegen naar scholen, winkelcentra, familie, 

strandbezoek en brengt mensen tot elkaar. Het kan niet zo zijn dat al het budget naar de 

regio Amsterdam en omgeving. gaat. Dat moet anders! De naam Connexion heeft 

samenbrengen in de naam maar niet in de uitvoering. Wij zullen ons hard maken voor een 

goede lijndienstverbinding tussen de diverse bedrijfslocaties in onze dorpen en stad 

Schagen en heel belangrijk voor ons uitgestrekte buitengebied en Noordzeekust. 

 

Buurtbus 
De buurtbus is inmiddels een uitstekende dienst die wordt verzorgd 

door de buurtbusvereniging en vele vrijwilligers. De buurtbus is 

noodzakelijk geworden vanwege vervallen lijndienst routes.  De 

Seniorenpartij Schagen wil de senioren bus, 60+ bus en buurtbus 

aanvullend in stand houden. Zij zijn onmisbaar op het steeds achteruitlopend reguliere 

busvervoer. 
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Kustbus 
De Kustbus is een belangrijke schakel in ons toeristisch gebied. Wij 

vinden dat dit onderdeel moet zijn van het verbindingsnetwerk dat de 

Provincie Noord-Holland opstelt. Wij zijn van mening dat de Kustbus een 

vereiste is. Als de Kustbus niet in het netwerk wordt opgenomen dan is 

de Seniorenpartij Schagen bereidt hier geld voor uit te trekken en de 

busdienst uit te breiden met de verbinding NS-station Schagen via de 

route Petten-St.  Maartenszee, St. Maartensbrug, Schagerbrug, Schagen NS, Schagerbrug, 

Stolpen, Callantsoog, Grote Keeten, Julianadorp, Den Helder West, Den Helder CS en 

omgekeerd.. 

 

Belbus 
De Seniorenpartij Schagen streeft naar de invoering van een belbus 

in de gemeente Schagen. 

Een belbus is een vereniging bestaande uit vrijwilligers en een 

aantal voertuigen (gefinancierd uit het algemeen nut) die leden 

(lidmaatschap vereist) van de belbus vervoert van deur tot deur 

tegen een geringe vergoeding binnen een bepaald gebied. Zo zou een belbus Schagen 

mensen kunnen vervoeren binnen het werkgebied Den Helder, langs de kustlijn tot Alkmaar, 

overstekend naar Hoorn en vervolgens noordwaarts tot Den Oever en alle plaatsen gelegen 

binnen dit gebied. 

De Seniorenpartij Schagen wil de mogelijkheden onderzoeken om een belbusvereniging in 

het leven te roepen binnen de gemeente Schagen. De Seniorenpartij Schagen is zich ervan 

bewust, dat wij binnen de gemeentegrenzen beschikken over de lijndiensten van 

Connexxion, de buurtbussen en de Makado-bus (60+bus), maar is ervan overtuigd dat een 

belbusvereniging een welkome aanvulling is binnen het alsmaar uitgeholde reizigersvervoer. 

 

Wonen 
 

Algemeen 
Er is een tekort aan woningen en er is onvoldoende 

doorstroming. Er zijn genoeg huizen met tuin, dit is 

65% van de woningvoorraad. Onze demografie 

groeit naar meer alleenstaanden en oudere echtparen. Starters kiezen de stad, net als 

ouderen die goede voorzieningen, zorg en cultuur wensen. De zoektocht naar 

eengezinswoningen is een probleem van nu. Veel woningen met tuin worden bezet door 

senioren. Over tien jaar is dat tekort verdampt. Goede appartementen zijn geen concessie, 

maar een behoefte. 

 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/


____________________________________________________________________________ 

 Bezoek onze website: www.seniorenpartijschagen.nl                  

15 

Kwantitatieve doelen 
Realiseren van nieuwbouwproductie van 300 woningen per jaar, huur en koop waarvan 40% 

sociale woningbouw bij grootschalige projecten en 30% sociale woningbouw bij kleinschalige 

projecten, huur en koop. Bouwen naar behoefte per kern/gebied en zo spoedig mogelijk 

starten met de inventarisatie wat wenselijk is aan eengezins-, starter-, senioren- of 

vrijstaande woningen en in welk prijssegment. 

 

Kwalitatieve doelen 
Meer koop- en huurwoningen bouwen voor alle inkomensgroepen, verspreid over de 

gemeente, voldoende starterswoningen in alle kernen en bouwen zoveel mogelijk voor de 

lokale vraag. 

Nieuwe woningbouwplannen zo snel mogelijk realiseren, bijvoorbeeld door 

bestemmingsplannen al klaar te hebben liggen nog voordat de provincie daarvoor ruimte 

biedt.  Streng beleid rond voorzienbaarheid om projecten te verplichten snel van start te 

gaan en het realiseren van meer sociale woningbouw. 

 

Experimenteren met bouw voor specifieke doelgroepen, zoals ‘Tiny Houses’ en 

Kangoeroewoningen. Daarnaast vinden wij dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO) projecten voorrang moeten krijgen bij het aankopen van grond van de gemeente. 

 

Onderzoeken met bestaande capaciteit naar de mogelijkheden om een Knarrenhof te 

realiseren en te faciliteren. Dit is een woonvorm in een hofje waar “jonge ouderen” en 

“oudere jongeren” graag elkaar helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. 

Voor een kwalitatieve doelstelling als ‘het realiseren van voldoende starterswoningen in alle 

kernen’ moet inzichtelijk worden gemaakt wat er per kern aan woningbouw nodig is. 

 

Splitsen van woningen 
Gelet op het grote woningtekort vinden wij dat mogelijk moet worden, 

daar waar het kan, bestaande eengezinswoningen of leegstaande 

kantoorpanden op te delen in meerdere wooneenheden. 

 

Hoogbouw 
Hoogbouw van meer dan 5 woonlagen moet mogelijk worden voor de 

stad Schagen en hoogbouw van maximaal 4 woonlagen moet mogelijk 

worden voor de dorpen Warmenhuizen en ’t Zand waarmee de nadruk 

moet worden gelegd op senior- en startersappartementen. 
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Doorstromingswoning 
De Seniorenpartij Schagen wil een tweede woning op eigen grond toestaan als 

doorstromingswoning (= een andere term voor een mantelzorgwoning). Hiervoor moet het 

bestemmingsplan worden aangepast of ingepast worden in de nieuwe omgevingsvisie van 

de gemeente Schagen. De doorstromingswoning moet mogelijk zijn voor diegenen, die 

minimaal 65 jaar zijn en kleiner wil gaan wonen. Iemand van 65 die gezond is wil best 

€ 100.000, - euro besteden wat hij of zij niet zal doen wanneer zij ongezond of ziek zijn. De 

oorspronkelijke woning wordt verkocht aan bijvoorbeeld een familielid of mensen die een 

eventuele verzorging op zich willen nemen. Als tegenprestatie kunnen de bewoner(s) van de 

doorstromingswoning een tegendienst doen door een bijdrage te leveren in het gezin van het 

kind zoals oppassen of het verzorgen van een gezonde maaltijd. Groot voordeel is dat de 

oudere in zijn vertrouwende omgeving kan blijven wonen, er geen beroep wordt gedaan op 

een verzorgingshuis en de mensen die werken in de zorg worden ontlast. 

 

Tiny Houses 
Tiny Houses zijn al jarenlang de wens van de Seniorenpartij 

Schagen, om deze in de gemeente Schagen mogelijk te 

maken en tot nu toe is dat zeer stroperig verlopen. Wij 

willen daar verandering in brengen en gebieden aanwijzen 

waar Tiny Houses zijn toegestaan. Wij willen in de komende 

vier jaar 100 Tiny Houses realiseren. Ook willen wij de procedures vereenvoudigen en daar 

waar men er niet uitkomt ervoor zorgen dat de inwoner bij de hand wordt genomen om het 

noodzakelijke papierwerk te kunnen invullen.  Wel stelt de Seniorenpartij Schagen dat alleen 

inwoners van de gemeente Schagen hiervoor in aanmerking kunnen komen of aan 

economisch gebonden personen. 

 

Minimaal woonoppervlak 
De afgelopen jaren zijn woningen gesplitst uit winstbejag, wat heeft geleid tot 

woonoppervlaktes van minder van 35 m2. Dit is onacceptabel en wij vinden dat dit op zijn 

minst 35 m2 moet zijn. 

 

Spookdorpen 
De Seniorenpartij Schagen wil een halt toeroepen met betrekking tot de verkoop van 

woningen aan niet ingezetenen of niet economisch gebonden personen of bedrijven, zodat 

we geen spookdorpen krijgen in de winter en/of overlast zoveel mogelijk willen tegengaan.  

Dit willen wij niet voor de gehele gemeente Schagen, maar speciaal invoeren voor 

Callantsoog, Grote Keeten, Sint Maartenszee en Petten. Mocht blijken dat binnenlandse- en 

of buitenlandse beleggers gaan uitwijken naar andere locaties binnen de gemeente Schagen 

dan zullen wij opnieuw beoordelen of deze maatregel ook op andere locaties moet worden 

ingevoerd. Deze opkoopbescherming bepaald dat een eigenaar van een woning vier jaar 

lang niet mag verhuren. Op deze manier proberen wij weer kansen te creëren voor starters 

en de leefbaarheid te behouden c.q. te vergroten. Deze maatregel kan per wijk opgelegd 

worden. 
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Huurwoning 
Seniorenpartij Schagen is voor doorstroming. Dit kunnen we bereiken door meer betaalbaar 

te bouwen van senioren-/starterswoningen. Waarom senioren-/starterswoningen? Starters 

zijn inwoners tussen ruwweg 25-40 jaar oud (millennials) en zijn in de meeste gevallen alléén 

of met z’n tweeën net als senioren. Voor beide groepen is een groot tekort en wat is er niet 

mooier om jong en “oud” door elkaar te laten leven. De jongeren kunnen de ouderen 

ondersteunen. Zij kunnen helpen bij de ontwikkelingen in de digitale wereld en het houdt de 

ouderen “jong”. 

Ook kunnen we doorstroming bevorderen door ouderen te laten verhuizen naar een kleinere 

woning waardoor een grote eengezinswoning vrij komt. Probleem wordt ervaren dat wanneer 

men nu een lage huur heeft en verhuisd naar een kleinere woning er een hogere huur moet 

worden betaald waardoor de verhuisbereidheid er niet meer is.  De Seniorenpartij Schagen 

wil bereiken dat die mensen die in feite in een te grote woning woont met een lage huur te 

bewegen naar die kleinere woning zonder dat dit leidt tot een hogere huur of huurverhoging. 

 

Wonen met zorg 
Met de vergrijzing en groei van het inwonertal van de gemeente Schagen neemt de 

zorgvraag toe en het is belangrijk dat mensen deze zorg kunnen krijgen in hun eigen huis of 

woonomgeving.  Ook dit vraagt om een andere woonvorm zoals het wonen in hofjes in de 

directe nabijheid van zorginstellingen, zodat zorg op kleine afstand verkregen kan worden. 

De Seniorenpartij Schagen wil hier de komende jaren extra aandacht aan geven om deze 

woon-/zorgwensen op te lossen door het bouwen van deze woonvormen. 

 

Eigen woningbezit 
Er is te weinig betaalbaar woningaanbod beschikbaar in onze gemeente, er is sprake van 

woningnood. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare- en levensloopbestendige 

woningen worden gebouwd.  Dit kunnen we bereiken door zelf de regie te voeren. Dit kan 

zijn door zelf grond aan te kopen waardoor de grondprijs betaalbaar blijft of maximale 

verkoopprijzen af te spreken met projectontwikkelaars voor nieuwbouwwoningen, of met 

woning coöperaties doelen af te spreken die leiden tot betaalbaar wonen. In deze tijd geen 

gemakkelijke opgave maar wel realiseerbaar.  

 

Permanent bewonen van recreatiewoningen 
Schagen is een recreatieve gemeente en wij zijn van mening dat 

daar recreatieve woningen bij horen. Dit houdt in dat wij tegen 

permanente bewoning zijn van recreatiewoningen op 

recreatieparken tussen het Noord-Hollands kanaal en de duinen. Op recreatieparken ten 

oosten van het Noord-Hollands kanaal is tijdelijke “permanente” bewoning mogelijk voor een 

periode van 10 jaar. De ervaringen willen wij jaarlijks evalueren met alle betrokken partijen. 

Wij willen het toeristisch product graag beschikbaar houden en zijn tegen het financiële 

gewin.  
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Starterslening 
Met de hoge woningprijzen komt een starter vrijwel niet aan een woning. Wij willen deze 

starter een handreiking doen via een starterslening waardoor iets wat niet mogelijk was toch 

mogelijk te maken. 

 

Voorzieningen nieuw te bouwen woningen 
 

Gasloos bouwen 
De Seniorenpartij Schagen gaat er in principe in mee dat alle nieuw te bouwen woningen 

“gasloos “worden opgeleverd. Wel eisen wij, dat de “gasleidingen “in het bestek worden 

opgenomen van de nieuw te bouwen woningen. Indien gasloos wordt ingetrokken, dan wel 

een andere vorm van energie, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof of een ander alternatief, 

komt de toekomstige bewoner niet voor extra kosten te staan om alsnog leidingen te laten 

aanbrengen. 

 

Infiltratiekrat 
We merken met regelmaat dat regenbuien heftiger zijn dan in het verleden het geval was. 

Om zoveel mogelijk wateroverlast tegen te gaan bij hevige stortbuien wil de Seniorenpartij 

Schagen bij nieuwbouwwoningen infiltratiekratten verplicht stellen. Dit zorgt ervoor dat het 

oppervlaktewater minder belast wordt. Een infiltratiekrat, soms rainbox genoemd, is een 

sterk waterdoorlatende box die gebruikt wordt voor het bergen en infiltreren van regenwater. 

Het verzamelde hemelwater in de infiltratiekrat kan in de bodem wegzakken, zogenaamd 

infiltreren. Tevens willen wij burgers hierover voorlichten om bestaande (versteende) tuinen 

hierop aan te passen. 

 

Erfgoed 
Op het erfgoed dat onze gemeente nog heeft moeten wij zuinig 

zijn. Veelal is dit erfgoed in handen van onze inwoners en 

stichtingen. Samen met deze eigenaren moeten we ervoor 

zorgen dat het erfgoed zijn waarde blijft behouden door tijdig 

onderhoud te plegen maar ook meedenken in verduurzaming van deze objecten en waar 

nodig dit financieel te ondersteunen. 

 

Huisvesting van seizoenarbeiders 
Deze groep hardwerkende mensen verdienen een goede huisvesting. Dit betekent dat, waar 

regelgeving in de weg staat, naar maatwerkoplossingen moet worden gezocht en daarbij de 

ondernemer faciliteren zonder het algemeen belang voor omwonenden uit het oog te 

verliezen. Vestiging op eigen terrein van de ondernemer geniet de voorkeur van de 

Seniorenpartij Schagen. 
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Welstandscommissie 
De Seniorenpartij Schagen vindt dat de welstandscommissie opnieuw tegen het licht moet 

worden gehouden op haar functionaliteit. De moderne maatschappij vraagt om andere 

invullingen en daar willen wij graag op een zorgvuldige wijze in mee gaan. Dit betekent dat 

de welstandscommissie moet hervormen en wij willen hier op een verantwoorde manier, 

tezamen met alle partijen die hier een mening over hebben, een start mee maken. 

 

Riolering 
De Seniorenpartij Schagen wil dat alle woningen zijn aangesloten op de riolering dus ook het 

buitengebied. 

 

 

Senioren 

Senioren algemeen 
Als partij willen wij de senioren in onze samenleving maximaal faciliteren op vele terreinen. 

Door overheidsbeleid moeten senioren zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Dit 

vergt vaak een enorme belasting voor de persoon in kwestie maar ook voor familie, buren en 

zorginstellingen. 

 

Blijverslening 
Wij vinden dat, waar nodig, woningen moeten worden aangepast en hiervoor subsidie 

beschikbaar moet komen voor diegene die deze aanpassingen financieel niet kan 

opbrengen.  Speciaal voor ouderen die langer thuis (moeten) of willen blijven wonen en waar 

een aanpassing voor dat langer wonen noodzakelijk is, moet een beroep kunnen worden 

gedaan op de blijverslening, al dan niet via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Deze blijvers lening is in de afgelopen 4 jaar door het huidig college afgeschaft en wij willen 

dit opnieuw beschikbaar stellen. Dit is een regeling die van toepassing is op bestaande 

woningen voor diegene die de woning levensloopbestendig wil maken en waarbij de 

gemeente borg staat voor deze lening. 

 

Voorlichting/dienstverlening 
Ook wil de Seniorenpartij Schagen ouderen helpen bij het opbouwen van kennis met 

betrekking tot de digitale wereld door meer bijeenkomsten te organiseren om deze groep 

senioren wegwijs te maken, waardoor men eveneens uit een mogelijk isolement kan komen. 

Maar ook het verzorgen van voorlichting ten aanzien van verkeersveiligheid, valpreventie, 

EHBO en reanimatiebeleid. 

 

Dienstverlening aan de “keukentafel” 
Zoals eerder in ons programma is geschreven willen wij dat de gemeente een optimale 

dienstverlening biedt. Voor diegene die niet naar het gemeentehuis kan komen moet de 

dienstverlening aan de “keukentafel” worden geleverd. 
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Ouderenpakket 
Ook ouderen zijn niet allemaal financieel draagkrachtig genoeg om naar een ouderensoos 

en/of club, theater, bioscoop, sportbeoefening of dergelijke te gaan. Gepensioneerden 

hebben al jarenlang geen indexering op hun pensioen ontvangen. Helaas heeft het College 

CDA-PvdA-Jess het ouderenpakket begraven en dat vinden wij onacceptabel. Als 

Seniorenpartij Schagen willen wij dat er blijvend een structureel budget hiervoor wordt 

vrijgemaakt voor 2022-2026 en het liefst voor een nog langere periode. 

 

Ouderenloket 
Een ouderen loket inrichten waarbij vanuit de gemeente hulp wordt geboden aan onze 

(oudere) inwoner. Dit kan gaan over het invullen van formulieren, klein onderhoud of 

technische zaken, digitale ondersteuning bij het ondervinden van problemen (als het 

eventjes niet lukt), vervoer enzovoort. 

 

Beweegtuinen/ beweegtoestellen 
Voor senioren moeten er meer zogenaamde beweegtuinen komen rond zorgcentra of directe 

omgeving. Dit zijn beweegtoestellen in combinatie met een beweegvriendelijke buitenruimte 

die ouderen met elkaar in beweging brengen. En dat allemaal in de gezonde buitenlucht. 

Deze beweegtuinen kunnen bijdragen tot een vitaler leven en gaat ook de vereenzaming 

tegen. 

Ouderenbonden 
Ouderenbonden zijn goed op de hoogte van de wensen van senioren. Zij horen, als een van 

de eersten tegen welke problemen men aanloopt. Deze vertegenwoordiging is van groot 

belang binnen onze gemeente want zij zijn de ogen en oren voor de senioren. De 

Seniorenpartij Schagen bij uitstek hecht grote waarde aan de inbreng van deze 

vertegenwoordiging en zal zich er sterk voor maken dat hun inbreng wordt meegenomen bij 

de besluitvorming. 

Sociaal domein 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Wij hechten veel waarde aan de WMO-adviesraad. Hun inbreng en adviezen zijn van groot 

belang voor de Seniorenpartij Schagen, aangezien zij midden in het veld staan en daardoor 

het klankbord zijn in een steeds veranderend taakveld. De Seniorenpartij Schagen wil de 

adviezen van de WMO-adviesraad waar mogelijk 1 op 1 overnemen als speerpunt van 

beleid. 

 

Wonen Plus Welzijn 
Deze stichting mag wel eens wat extra aandacht hebben. Het is een welzijnsorganisatie voor 

ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, opbouwwerk en vrijwilligerswerk in onder andere de 

gemeente Schagen. Met het initiatief “ondersteuning burgerinitiatieven” willen zij wijken en 

dorpen beter faciliteren en ondersteunen om met elkaar zorg en welzijn te organiseren. 
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Armoedebeleid 
Je verwacht in een land als het onze niet dat je hiervoor beleid moet maken, maar 

ARMOEDE komt wel degelijk voor en is iets wat we allemaal niet willen. 

Armoede kan ontstaan door het verlies van inkomsten, op welke manier dan ook, waardoor 

er te weinig geld is om (gezond) eten, drinken of kleding te kunnen kopen.  

Behalve economische armoede is er ook sociale armoede. Dit ontstaat wanneer, wie dan 

ook van een gezin, zich voor de sociale contacten niet kan aansluiten bij een club of 

vereniging. Maar ook als onze oudere medemens met alleen een AOW uitkering, al dan niet 

aangevuld met een klein pensioen, geen geld meer heeft voor sociale activiteiten, wat leidt 

tot eenzaamheid. 

De Seniorenpartij Schagen vindt armoede anno 2022 onacceptabel en gaat zich inzetten om 

op allerlei manieren de armoede te bestrijden en waar het kan tegen te gaan door de 

daarvoor in aanmerking komende inwoners pro actief te benaderen en te helpen. Wij kunnen 

dit als Seniorenpartij Schagen niet alleen maar wel met hulp van de inwoners van de 

gemeente Schagen en hulpinstanties als Armoedefonds, Voedselbanken in Nederland, 

Oranjefonds en de Kinderombudsman. 

De Seniorenpartij Schagen wil kansen creëren voor iedereen. Niet alleen voor de oudere - 

maar ook van de jongere inwoners die nu de oudere van de toekomst zijn. 

 

Jongeren 
Jongeren zijn de senioren van de toekomst en verdienen onze aandacht. Dit kan betekenen 

het financieel ondersteunen om bijvoorbeeld te kunnen sporten, het faciliteren van een 

jongerenverblijf, hulpverlening voor wie het even niet zo voor de wind gaat, 

schuldhulpverlening en de jongeren een perspectief bieden. 

 

Integraal Kind Centrum (IKC) 
De Seniorenpartij Schagen is een groot voorstander van een Integraal Kind Centrum 0-13 en 

draagt deze voorziening dan ook een warm hart toe. Een IKC is een organisatie voor 

kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn 

samengevoegd onder één dak. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen 

onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische 

visie. Een IKC of “alles-in-1-school” biedt meerdere voorzieningen op één locatie, zoals: 

Voorschool; Kinderdagverblijf; Basisschool; Buitenschoolse opvang; Welzijnsactiviteiten. 

IKC’s streven zowel de inclusiegedachte (alle kinderen binnen de muren de juiste 

ondersteuning bieden) als andere doelen (de 21e -eeuwse vaardigheden) na. IKC’s kijken 

verder dan het voorbereiden van de taal- en rekenontwikkeling, maar ook naar doelen als 

zelfsturing, zelfstandigheid, persoonsvorming, burgerschap en samenwerken. Bijkomend 

voordeel is dat ouders hun kind(eren) naar één locatie hoeven te brengen en op te halen. 

Geen gereis tussen diverse opvanglocaties en school. 

De Seniorenpartij Schagen wil IKC’s stimuleren in die locaties waar het mogelijk is en in 

nieuw te openen instanties. 
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Uitkeringen 
Het is al erg genoeg dat mensen in de bijstand terecht komen of zitten of een andere 

uitkering nodig hebben. Mensen met een uitkering, jong of oud, raken in vele gevallen 

geïsoleerd. Wij willen actief voor hen op zoek gaan naar vrijwilligerswerk en om zo de 

capaciteit(en) die men heeft te kunnen benutten, zodat er weer inhoud in het leven komt en 

mogelijk een opstap is naar vast werk en inkomen. Hiervoor willen wij onze gemeentelijke 

dienstverlening optimaal inzetten en bemensen. 

 

Persoonsgebonden budget (PGB) 
Naast de zorg is dat vaak een zeer complex administratief gebeuren. Ook daar willen wij de 

mogelijkheid scheppen voor ondersteuning. 

 

Kunst- en Cultuurbeleid 
De Seniorenpartij Schagen vindt kunst en cultuur belangrijk en zijn ook trots op onze 

voorzieningen zoals onze lokale musea, muziekscholen, de bibliotheek, muziektuin enz. 

Naast deze voorzieningen zijn er nog veel meer initiatieven en projecten die soms tegen een 

geringe betaling of gratis toegankelijk zijn. Denk daarbij aan openluchtconcerten, 

straattheater, tentoonstellingen van schilders en kunstenaars, de kunstroute Zijpe. 

De Seniorenpartij Schagen vindt dat wij een bijdrage moeten leveren aan projecten om kunst 

in stand te houden! Kunst zorgt voor energie voor onze inwoners en toeristen en eenieder 

ervaart dat op zijn eigen manier en dat geldt ook voor cultuur. Kunst en Cultuur moet 

bereikbaar zijn voor iedereen. Om een goede selectie te maken van de verzoeken maken we 

graag gebruik van de adviezen van de Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen. (Kcars). De 

Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen adviseert ten aanzien van alle zaken op dit gebied. 

Ook heeft deze Raad op zich genomen de contacten te bevorderen tussen de verschillende 

organisaties. De Kunst en Cultuurraad streeft naar een bloeiend en bruisend cultureel leven 

en daar staan wij vierkant achter. 

Ook wil de Seniorenpartij Schagen kunst stimuleren bij particulieren en bedrijven om een 

abonnement te nemen op kunst die per periode wordt verwisseld en waarmee de 

kunstenaars worden beloond want deze tak van sport heeft het in zijn algemeenheid niet 

breed. 

Gezondheid/medisch/zorg 
 

Zorg 
De Rijksoverheid heeft vele taken bij de gemeente ondergebracht en dat biedt kansen. Wij 

willen dat gelden op een efficiënte wijze worden ingezet, en dat de eigen bijdrage zo 

minimaal mogelijk dient te zijn. Door een goed en tijdige signaleringsfunctie – verzorgd door 

bijv. de wijkteams en vele anderen – raakt niemand tussen Wal en Schip. 
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AED 
Automatisch Externe Defibrillators (AED)) is een belangrijk hulpmiddel om levens te redden. 

Vrijwel overal in de gemeente Schagen is een AED aanwezig en als Seniorenpartij Schagen 

vinden we het van een groot belang dat deze AED aanwezig blijft en waar nodig wordt 

uitgebreid.  De praktijk heeft inmiddels bewezen hoe belangrijk zo’n AED is. Ook het 

bedienen van zo’n AED is belangrijk.  De Seniorenpartij Schagen wil de opleiding financieren 

voor de vrijwilligers die zich ervoor inzetten een AED te bedienen. Geef u op als vrijwilliger 

en wij komen er bij u op terug.  Uw stem is een stem op borging van AED’s binnen onze 

gemeente Schagen. 

 

Huishoudelijke hulp 
Vooral voor veel ouderen is het huishouden te zwaar. Thuisondersteuning en tijdige 

signalering zijn zaken om langer thuis te kunnen blijven wonen. Wij maken ons er sterk voor 

dat onze ouderen kunnen blijven genieten van een schoon en opgeruimd huishouden. 

 

 

Mantelzorg 
Er wordt aan onze inwoners, familie en buren steeds meer gevraagd om mantelzorg te 

verlenen. Dit betekent: de mensen die dat nodig hebben een handje te helpen, een gesprek 

te voeren, hand- en spandiensten verrichten zoals bijv. het halen van boodschappen, kleine 

reparaties verzorgen en zo voort. 

Diegenen die deze taken verrichten verdienen een groot compliment want het is in veel 

gevallen best zwaar om deze mantelzorg te verlenen.  

 De Seniorenpartij Schagen wil een spreekbuis zijn en hardop meedenken hoe we deze 

taken kunnen verlichten daar waar het (te) zwaar wordt. Er zijn vele oplossingen beschikbaar 

waaronder het volgen van cursussen (dagelijkse verzorging, tiltechnieken en overige). De 

Seniorenpartij Schagen staat voor het leveren van individueel maatwerk.  

Tijdens de coronatijd is gebleken hoe kwetsbaar deze groep is die extra zorg gaf en 

ondersteuning nodig had. Het is gebleken uit gesprekken dat mantelondersteuning nodig is. 

Latente hulpvragen zijn vroegtijdig opgepakt. De verwachting is dat er minder mantelzorgers 

gaan uitvallen. Uitval van mantelzorgers zal de overheid voor een enorme opgave doen 

staan om dit op te lossen en laat staan de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. 

Wij willen de waardering voor mantelzorgers graag continueren tezamen met het  

Mantelzorgcentrum en u als mantelzorger te waarderen via de VVV cadeaukaart en de 

jongere mantelzorger voorzien van een bioscoopbon. Ook zullen wij de mantelzorger 

assisteren bij de administratieve vragen en ondersteuning bieden wanneer de mantelzorger 

er even doorheen zit. 

 

 
 

http://www.seniorenpartijschagen.nl/


____________________________________________________________________________ 

 Bezoek onze website: www.seniorenpartijschagen.nl                  

24 

Inwoners met een verstandelijke beperking 
De overgang van kind met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek of een 

combinatie daarvan naar volwassen (meerderjarig) worden, (voor de wet 18 jaar) moet beter 

geregeld worden als zij de jeugdhulp moeten verlaten op basis van leeftijd.  

Wij willen deze problemen zien te voorkomen, hen begeleiden en ondersteunen daar waar 

nodig is en zullen de rand van de privacywetgeving opzoeken als die hen in de weg staan. 

Tevens hebben mensen met een beperking het recht om zelfstandig aan de samenleving 

deel te nemen. Net als ieder ander! Denk daarbij aan wonen, werken en een opleiding 

volgen. 

Veel mensen met een beperking lopen tegen muren aan waardoor zij niet kunnen 

participeren, zoals kinderen die thuiszitten omdat scholen hen niet toelaten, mensen met een 

beperking die geen werk kunnen krijgen vanwege de vooroordelen van werkgevers. Ook 

blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen 

door het ontbreken van goede opstapvoorzieningen en zijn gebouwen niet of slecht 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Seniorenpartij Schagen wil de problemen 

daadwerkelijk oppakken met de stakeholders waaronder het Gehandicaptenplatform. 

 

Laaggeletterdheid 
Laaggeletterdheid is een term voor mensen, die moeite hebben met lezen, schrijven en/of 

rekenen. 

Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder moeite met lezen, schrijven 

en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland, of te wel 1 op de 6 mensen. 

Dit heeft voor deze mensen verstrekkende gevolgen. Bijvoorbeeld minder snel een baan 

vinden of geen grip hebben op je geldzaken. De rijksoverheid investeert in laaggeletterdheid 

en trekt hier een bedrag van 60 miljoen euro voor uit. Met geld alleen zijn we er niet.  

De Seniorenpartij Schagen wil laaggeletterdheid “bestrijden” en samen met scholen, 

werkgevers, bibliotheken, de zorg en maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat 

laaggeletterdheid uit de samenleving verdwijnt. 

De Seniorenpartij Schagen staat voor maatwerk. Wij gaan op zoek naar de mensen, die 

moeite hebben met de basisvaardigheden en staan deze bij met opgeleide “taalmaatjes”. Wij 

gaan werken aan de leesbevordering van kinderen en ondersteunen de gezinnen hierin. De 

Seniorenpartij Schagen investeert het toegezegde budget van de rijksoverheid voor de volle 

100% om de laaggeletterdheid de gemeente uit te bannen en biedt fysiek hulp aan de 

inwoners, die dit nodig hebben. 

 

Preventieve huisbezoeken 
Wij vinden het van belang dat preventieve huisbezoeken doorgang blijven vinden, zodat tijdig 

gesignaleerd kan worden, hoe het met de ouderen in onze samenleving vergaat en dat tijdig 

ingegrepen kan worden daar waar nodig. Dit geldt ook voor inwoners met een verstandelijke 

beperking of gedragsproblematiek. 
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Zwemonderwijs 
Zwemonderwijs is van groot belang binnen onze gemeente (we wonen in de provincie met 

het grootste wateroppervlak). Als scholen bereidt zijn deze vorm van onderwijs te stimuleren 

of te organiseren, dan wil de Seniorenpartij Schagen financiële middelen daarvoor 

beschikbaar stellen om onze jeugd het basisdiploma A te laten behalen. 

 

LHBTIQA+ (Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, Intersekse, 
queer, aseksueel +) 
Inzet voor LHBTIQA+-emancipatie is nog steeds hard nodig. In ons programma 2018-2022 

hadden wij dit al opgenomen in ons programma en onlangs is een eerste stap gemaakt door 

een regenboog aan te brengen naast het NS Station waarmee wij te kennen geven dat de 

gemeente Schagen aandacht heeft voor deze LHBTIQA+- gemeenschap. Echter het 

ontbreekt op dit moment aan beleid en daar willen wij deze raadsperiode 2022-2026 voor 

zorgen.  Zeven op de tien LHBTIQA+ ’ers krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld 

wegens hun identiteit en het suïcidecijfer ligt onder LHBTIQA+ jongeren bijna vijf keer hoger 

dan gemiddeld. Iedereen moet zich veilig en prettig en vrij voelen. 

Belangrijk is dat er budget wordt vrijgemaakt om uitvoering te geven aan dit beleid en ook 

dat we gaan monitoren wat de verbeteringen zijn. 

 

Dementievriendelijke gemeente 
De Seniorenpartij Schagen wil van de gemeente Schagen graag een dementievriendelijke 

gemeente maken. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met 

dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. De 

gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. De Seniorenpartij Schagen streeft ernaar om de kennis van dementie te 

vergroten binnen de eigen organisatie en de gemeenschap.  

Wij willen dit doen door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen “Omgaan met dementie” 

en intensief samenwerken met partijen als de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en 

het regionale netwerk dementie. 

Waarom? Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat de levensverwachting steeds 

hoger wordt, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting landelijk tot 

550.000. Dit houdt in, dat wij dagelijks in onze gemeente meer te maken krijgen met 

inwoners met dementie. Voor de gemeente Schagen is de prognose van mensen met 

dementie in de aankomende jaren: In 2020 – 870 ,2025 – 1100, 2030 – 1400, 2040 – 1800, 

2050 – 2100. Reden genoeg om ons serieus zorgen te maken. De Seniorenpartij Schagen 

wil daarom direct aan de slag met ondernemers, zorgaanbieders, inwoners en 

vrijwilligersorganisaties om de gemeente Schagen dementievriendelijk te maken. 
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Inclusie 
De Seniorenpartij Schagen is een groot voorstander van inclusie. Wat is inclusie en wie of 

wat betreft het. Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op 

basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat recht tegenover uitsluiting en 

discriminatie. De Seniorenpartij Schagen sluit niemand uit maar in. Bij inclusie gaat het om 

meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten 

worden, waardering krijgen, een goed leven hebben, sociale rollen vervullen, iets nuttigs 

doen, eigen keuzes kunnen maken. De Seniorenpartij Schagen staat volledig achter de 

“Lokale Inclusie Agenda”. Mensen mogen en kunnen niet uitgesloten worden op grond van 

geaardheid, etniciteit, religie, handicap en/of functiebeperking. Wij zullen alle middelen 

inzetten om eenieder een volwaardige plaats te geven binnen onze gemeente. Wij schromen 

niet om alle signalen te inventariseren en zo nodig maatwerk te bieden, waar nodig is. De 

Seniorenpartij Schagen is er namelijk voor iedereen: Jong én Oud, ongeacht wie je bent of 

wat je achtergrond is. Wij zijn er ECHT voor iedereen in de samenleving. 

 

Buurthuizen 
De Seniorenpartij Schagen is voorstander van het openhouden en stimuleren van 

buurthuizen. Een buurthuis is immers het ecosysteem van dorpen/kernen en steden. Een 

buurthuis mag wat ons betreft nooit uit het straatbeeld verdwijnen, vanwege de sociale 

functie voor jong en oud. Een goed bestuurd buurthuis fungeert als Haarlemmerolie. In een 

goed buurthuis kun je computercursussen volgen, kooklessen bijwonen, sporten, de 

wijkverpleging bezoeken. Ook vinden wij het zeer belangrijk dat de inwoners er heen kunnen 

voor een avondje dart, biljarten, klaverjassen, bridgen en spelletjes en dat tegen minimale 

kosten. Het bevordert de saamhorigheid binnen de woonwijk en draagt bij aan een veiligere 

leefomgeving. De sociale cohesie in een wijk met een buurthuis stijgt aanzienlijk. De sociale 

micro cohesie geldt binnen het gezin, familie en de vriendenkring. De macro cohesie geldt 

binnen verenigingen, buurthuizen, geloofsgemeenschappen en dergelijke. Veiligheid wordt 

tot stand gebracht door met en voor elkaar te leven in een verzuilde samenleving, waarbij de 

buurthuisfunctie een zeer belangrijke pijler is. De Seniorenpartij Schagen staat pal voor de 

buurthuizen en zal, indien nodig, extra financiële steun afdwingen om het voortbestaan te 

waarborgen. 

Sport 
 

Algemeen 
Een bloeiend verenigingsleven versterkt de leefbaarheid in onze dorpen/kernen en stad. 

Deelname aan het verenigingsleven moet laagdrempelig zijn. De Seniorenpartij Schagen 

stimuleert dit van harte, en waar nodig, wil de Seniorenpartij Schagen ook hierin bijdragen. 

Binnen de gemeente Schagen is de Sportadviesraad actief en wij vinden van groot belang 

dat zij de verkenners zijn voor de verenigingen. De sportadviesraad herkent de gevoelens, 

wensen en problemen als geen ander. Een gezonde leefgemeenschap heeft voorzieningen 

waar men –betaalbaar- kan sporten. Bovendien willen wij ons inzetten om zoveel mogelijk 

jonge mensen/ouders in staat stellen om te kunnen sporten en daarvoor financiële middelen 

beschikbaar stellen voor diegenen -waar het anders financieel niet haalbaar is- om hun 

kind/kinderen te kunnen laten sporten. 
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Sport voor ouderen 
De Seniorenpartij Schagen wil dat de sport voor iedereen bereikbaar is en blijft want sport is 

belangrijk voor een goede gezondheid, zorgt voor contacten c.q. het vergroot je sociale 

netwerk, verruimt de geest waardoor een betere concentratie en sport zorgt voor plezier. 

Voor ouderen is sporten dé manier om fit te blijven. 

Sport voor de jeugd 
Sport voor de jeugd is belangrijk tijdens de groei, de ontwikkeling, voor de contacten en het 

plezier. Ieder kind moet kunnen sporten ook die kinderen die het thuis niet zo breed hebben 

en waar de contributie een probleem vormt. In dat geval zorgen wij voor een oplossing dat 

ook uw kind mee kan doen via het fonds 'Meedoen Noordkop' en desgewenst helpen wij u 

daarbij. Uw kind merkt daar verder niets van. 

Zwemmen 
Binnen onze gemeente hebben we zwembaden in particuliere, gemeentelijke handen o.a. in 

Waarland, Warmenhuizen, Dirkshorn, Schagen, Sint Maartenszee. Het is toch fantastisch als 

je op korte afstand van waar je woont gebruik kan maken van een zwembad om zo je 

lichaam in conditie te houden. Zwemmen is vrijwel de enige activiteit waar je al je spieren 

gebruikt, goed voor de lichamelijke conditie, je welzijn en gezondheid. Daar vinden wij het 

van belang dat de zwembaden behouden blijven. 

 

Verduurzaming 
 

Klimaat. 
Het klimaat verandert en dat ontgaat niemand. Dat betekent in vele opzichten dat wij met 

elkaar in actie moeten komen. We kunnen niet afwachten dat hebben de generaties achter 

ons gedaan. Wij als Seniorenpartij Schagen nemen onze verantwoordelijkheid. U wilt toch 

óók dat wij eerlijk zijn, u wilt toch óók vooraf ook de juiste informatie ontvangen en vooraf alle 

voor- en tegens met elkaar bespreken ook al zijn het niet altijd de populairste maatregelen 

zoals bijvoorbeeld kernenergie. Wij als Seniorenpartij Schagen kunnen dat niet alleen maar 

kunnen er wel voor zorgen dat we een voorbeeld gemeente zijn. 

 

Wateroverlast 
Wij willen niet te maken krijgen met overstromingen. Door nu informatie te delen met onze 

burgers kunnen we eenvoudige maatregelen nemen door minder steen in tuinen te hebben, 

sloten te verdiepen of verbreden zodat meer water kan worden opgevangen, 

overloopgebieden direct te benutten zodat waterschade tot een minimum kan worden 

beperkt. Nederlanders hebben door de eeuwen heen bewezen goed met water om te 

kunnen gaan. Laten we dit niet vergeten en met elkaar de schouders eronder te zetten om 

wateroverlast tegen te gaan. Ook zijn wij van mening dat bij wateroverlast er een alarmlijn 

moet zijn die gecoördineerd de nodige maatregelen kan nemen waaronder de inzet van 

hulpdiensten. 
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Energie 
 

Algemeen 

Regionale energiestrategie.(RES) 
In 2021 is een inventarisatie gemaakt hoeveel energie iedere gemeente kan opwekken. 

Deze inventarisatie was een opdracht van de Rijksoverheid om in 2030 energie neutraal te 

kunnen zijn. 

De Provincie Noord Holland stuurde aan op meer windmolens en zonnepanelen en 

zonneweides. Als geen ander begrijpen wij als Seniorenpartij Schagen de noodzaak van het 

ingrijpen in de energie opwekking/gebruik, en het daarmee verband houdende stikstof/ CO2 

probleem, met de opwarming van de aarde tot gevolg. Echter het ging erop lijken dat we op 

korte afstand van woningen er gebieden aangewezen zouden worden waar windmolens 

kunnen staan. Dit was voor de Seniorenpartij Schagen niet acceptabel en gelukkig hebben 

wij, tezamen met nog enkele partijen, dit onzalige plan tegen kunnen houden. Voor wat dat 

betreft zullen wij de regionale energiestrategie (RES) kritisch blijven volgen. 

Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de gestelde milieudoelen goed 

kan uitpakken. Dat betekent dat wij blijvend gebruik van aardgas niet uitsluiten. Onze 

voorkeur gaat uit naar getijde- en golfenergie, aardwarmte, warmte/koude opslag 

(Geotechniek) zonnepanelen en waterstof hoewel het produceren van waterstof ook de 

nodige energie kost. We weten inmiddels ook dat wanneer wij de hiervoor genoemde 

mogelijkheden inzetten, we het niet zullen redden om de doelstelling in 2030 te halen. 

Als we ons landschap fraai willen houden dan is het noodzakelijk geworden om kleine 

energiecentrales te bouwen met gebruik van bijvoorbeeld Thorium. Deze Thorium centrales 

hebben nauwelijks afval en produceren energie 100% CO2 vrij. Dat betekent wel dat de 

politiek nu beslissingen moet nemen om over 15 jaar gebruik te kunnen maken van deze 

vorm van energieopwekking. Wij vinden dat we nu dat besluit moeten nemen om locaties 

aan te wijzen waar deze centrales kunnen komen te staan en willen ons hoofd niet in het 

zand steken.  

 

Windmolens 
De Seniorenpartij Schagen is tegen het plaatsen van windmolens op land. De windturbines 

ervaren wij als zeer belastend in de directe omgeving en dit worden er in de aankomende 

jaren aanzienlijk meer als het aan de rijksoverheid ligt. Mensen krijgen en hebben inmiddels 

gezondheidsklachten door onder andere slagschaduw en het geluid wat deze molens 

produceren en de bijeffecten zijn er ook zoals de waardedaling van woningen rond deze 

windmolens. 
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Zonneweide/Zonnepanelen 
De Seniorenpartij Schagen is voor het opwekken van groene energie. Als dit wordt gedaan 

door middel van zonneweiden, dan dienen de panelen zodanig geplaatst te worden dat ze de 

zichtlijnen in het open groene landschap niet verstoren of direct van de openbare weg of 

(toeristische-) fietspaden zichtbaar zijn. Het liefst ziet de Seniorenpartij Schagen, dat eerst 

het nog niet benutte dakoppervlak van gebouwen wordt voorzien van zonnepanelen en de 

ruimtes van de waterbergingen. Dit omdat de technische ontwikkelingen zo snel gaan, dat 

binnen enkele jaren waarschijnlijk veel glasoppervlak benut kan worden voor 

energieopwekking en we anders met veel ongewenste verstoringen van het open landschap 

zitten.  

 

Openbare verlichting 
Schagen moet energieneutraal worden en dat is Rijksoverheidsbeleid. Ook de gemeente 

Schagen. 

Schagen mag hier niet in achter blijven. Inmiddels is vrijwel alle openbare verlichting 

vervangen door duurzame (led) verlichting. Een volgende stap is om daar slimme 

toepassingen aan te koppelen zoals het automatisch aan- en uitschakelen wanneer er 

bijvoorbeeld verkeersbewegingen zijn of het om en om schakelen van straatverlichting. 

 

Isoleren 
De ambitie is om alle woningen binnen onze gemeente te hebben geïsoleerd om zo de CO2 

uitstoot te minimaliseren of nog beter, geen CO2 uitstoot meer te hebben. Het isoleren van 

woningen moet sneller, slimmer en socialer. Om dit doel te bereiken is goede voorlichting 

een eerste stap, het kosteloos inzetten van adviseurs die bewoners actief benaderen en 

ondersteunen, door collectief in te kopen een voordeel te behalen voor eenieder die wil 

isoleren, het verstrekken van vouchers aan inwoners met een smalle beurs. Hiervoor willen 

wij jaarlijks € 250.000, -- reserveren. Door het isoleren helpen we uiteindelijk de 

energierekening en energieconsumptie van onze inwoners omlaag te brengen. 

 

Elektrische laadpalen 
Door het toenemend aantal voertuigen, dat gebruik maakt van elektrische voortstuwing, is 

het van belang dat er voldoende oplaadmogelijkheden zijn. Wij vinden dat wij hieraan alle 

medewerking moeten verlenen. Er moeten meer openbare laadpunten komen op 

parkeerterreinen langs de kust en bij winkelcentra. 
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Slimme Bandenpomp 
Ruim 60% van alle automobilisten rijdt met een te lage bandenspanning. Dit veroorzaakt 

onnodige uitstoot van CO2 en fijnstof. Maar ook een langere remweg kost de automobilist 

onnodig veel geld aan brandstof en bandenslijtage. Met een Slimme Bandenpomp in onze 

gemeente kunnen we de CO2-uitstoot besparen en de luchtkwaliteit en veiligheid op de weg 

verbeteren. 

“Band op Spanning” ontwikkelde de “Slimme Bandenpomp”. Deze pomp werkt volledig op 

zonne-energie van het eigen zonnepaneel.  Door de luchtpompen die nu bij tankstations zijn 

te vinden, rijden automobilisten vaak alsnog weg met een te lage spanning. Software in de 

Slimme Bandenpomp zorgt wel voor de beste spanning. Deze slimme pomp wordt geplaatst 

op veel bezochte locaties zoals bouwmarkten, supermarkten en sportvelden. Gebruikers 

kunnen gratis hun autobanden oppompen, en via een eenvoudig toets paneel de juiste 

spanning opzoeken. Zelfs op basis van het kenteken. Na gebruik staat de meting en 

besparing op brandstof en geld in beeld. Gebruikers worden hiermee gemotiveerd om hun 

banden nog vaker op te pompen. Door het vele gebruik bespaart dit jaarlijks gemiddeld 100 

ton CO2 per Slimme Bandenpomp. Een zo goed mogelijke bandenspanning bespaart 

automobilisten jaarlijks ook ongeveer € 100. De Seniorenpartij Schagen wil zo’n Slimme 

Bandenpomp op een aantal plekken plaatsen binnen onze gemeente waardoor wij het milieu 

minder belasten en de automobilist deze besparing laten ervaren. 

Recreatie 
 

Algemeen 
Als gemeente hebben we veel in huis. Te denken aan het prachtige open gebied, de duinen, 

de kustplaatsen Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten, de diverse 

musea, dagrecreatieparken, dierentuin, bedrijven die zich openstellen voor de toerist en 

eigen inwoners. De Seniorenpartij Schagen wil graag actief ondersteunen bij de promotie 

hiervan. De Seniorenpartij Schagen wil zich inzetten om, in samenwerking met Holland 

Boven Amsterdam, de gemeente Schagen op de kaart te zetten bij “Lonely Planet” en 

eveneens Holland Boven Amsterdam (HBA) te faciliteren bij haar activiteiten voor ons 

prachtig gebied en dat houdt voor ons niet op bij de gemeentegrenzen. 

 

Verblijfsrecreatie 
Binnen de gemeente Schagen zijn er vele toeristische vakantieparken. Het ene park is 

modern en het andere park verliest zijn aantrekkelijkheid. De Seniorenpartij Schagen wil 

samen met belanghebbenden aan tafel om deze parken weer aantrekkelijk te maken door 

bestemmingsplannen te verruimen en/of actief zoeken naar middelen die dit mogelijk maken 

door aanvragen voor (provinciale en/of EU-subsidies) te ondersteunen en hierbij te 

faciliteren. 
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Sint Maartenszee 
Al meer dan 26 jaar is in dit gebied niets gedaan. Als toeristisch gebied is dit ook een parel in 

onze gemeente alléén de uitstraling is er niet. De Seniorenpartij Schagen wil de 

opwaardering van Sint Maartenszee afgerond hebben in de komende vier jaar samen met de 

ondernemers, Staatsbosbeheer, Provincie en Hoogheemraadschap. Allen zijn op één of 

andere manier partij binnen dit gebied. 

 

Reddingsbrigade  
Wij zijn een toeristische gemeente en hebben 5,5 km strand waar vele inwoners en toeristen 

gebruik van maken en graag een duik willen nemen in de zee. Dit is niet altijd veilig en 

helaas vinden er jaarlijks nog vele reddingsacties plaats om mensen in nood uit zee te 

redden. Deze bewaking is hard nodig en wordt door  

vele vrijwilligers met heel veel enthousiasme gedaan en daar zijn we als Seniorenpartij 

Schagen heel gelukkig mee. Maar een reddingsbrigade kost geld en wij nemen onze 

verantwoordelijkheid om continuïteit te waarborgen zoals de aanschaf van materieel, 

opleidingen, wervingsacties, vergoedingen en overige. 

 

Duinen, strand en zee 
De Seniorenpartij Schagen wil elke strandopgang voorzien van tenminste één elektrische 

strandrolstoel, die speciaal geschikt is voor ouderen en minder validen. Deze ouderen en 

minder validen kunnen nu niet meer naar onze duinen, strand en zee. Door deze faciliteit te 

bieden kunnen ook de inwoners die slecht ter been of mindervalide zijn ook eens naar het 

strand en genieten van de zee, de frisse wind door de haren laten wapperen of samen met 

hun (klein)kinderen genieten van een dagje strand. 

 

Naaktrecreatie 
Wij stellen vast dat steeds meer mensen op zoek zijn naar naaktrecreatie. Op het strand zijn 

diverse plekken waar naaktrecreatie is toegestaan. Wij willen deze gebieden zeker niet 

verkleinen of opheffen maar behouden wat we hebben. 

 

Blauwe vlag 
De blauwe vlag is een kwaliteitslabel die wij graag continueren tezamen met de 

paviljoenhouders. Wij willen bij de beste behoren en dat betekent een schoon 

strand en goede voorzieningen zoals openbare toiletten en strandbewaking. 

Laat de blauwe vlag de garantie zijn voor onze gasten die ons strand (willen) bezoeken. 

 

Strand 
De Seniorenpartij Schagen is tegen elke vorm van kustlijn-bebouwing/strandhuisjes op het 

strand met uitzondering van Petten. Het strand is immers het visitekaartje voor onze 

bewoners en recreanten en dat moeten wij koesteren. Een ongerept natuurlijk strand is juist 

de reden waarom men naar onze stranden komt. 
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Rustpunten 
Om het recreëren -vooral in onze mooie buitengebieden- te promoten wil de Seniorenpartij 

Schagen meewerken en bevorderen dat er ook in de gemeente Schagen “Rustpunten” 

komen. 

Rustpunten worden aangegeven langs de weg waar je gebruik kunt maken van een toilet, 

koffie kan drinken, informatie verkrijgen over de omgeving, e-bike oplaadmogelijkheid of een 

band plakken. Rustpunten liggen aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf 

met of zonder agrarische bestemming. Zo biedt Zorgkwekerij “Croon en Bergh” aan de Grote 

Sloot 91 in Burgerbrug al deze mogelijkheid en wij zullen ons inzetten om het aantal 

rustpunten verder uit te breiden. 

Naast deze rustpunten willen wij meer bankjes plaatsen. Wij hebben daar de afgelopen jaren 

succes mee behaald en willen dit doorzetten. U als inwoner kan ons aangeven waar zo’n 

bankje welkom is en de Seniorenpartij Schagen zorgt ervoor! 

 

Fietspaden en trottoirs 
Trottoirs en fietspaden verkeren op diverse plekken in onze gemeente in een slechte staat 

wat de nodige risico’s met zich meebrengt voor onze inwoners en speciaal voor onze 

ouderen. Jonge mensen die vallen kunnen over het algemeen snel reageren om zich op te 

vangen, waardoor het letsel wat zij op kunnen lopen minimaal is. Dit ligt echter anders bij de 

ouderen.  Deze groep is gevoelig voor het oplopen van letsel en helemaal wanneer de 

trottoirs er ongelijk bij liggen waardoor het valrisico heel groot is maar ook een onveilig 

gevoel geeft voor de scootmobiel gebruiker. Door de slechte staat van trottoirs durven 

ouderen er niet meer op uit te gaan met alle gevolgen van dien. Denk aan isolement, 

gezondheidsklachten enz.  

Verder willen wij de fiets en wandelpaden uitbreiden om meer mensen te motiveren leuke 

routes te lopen of te fietsen binnen onze gemeente en daarbuiten. Dit beperkt zich niet tot 

onze gemeente maar ook met buurgemeenten en willen dit hoog op de agenda plaatsen. 

 

Fiets- en wandelroutes 
Inmiddels heeft de gemeente Schagen vele mooie fiets- en wandelroutes. Om een volledig 

rondje (stad Schagen) te kunnen maken, willen wij er nog een wandelroute aan toe voegen 

namelijk van Tjallewal naar Muggenburg zodat er van een echt rondje Schagen sprake kan 

zijn. Ook willen wij een wandelroute van het dorp Callantsoog naar het Zwanenwater. De 

aanleg van dit wandelpad draagt bij aan de veiligheid van de wandelaar want een voetpad 

naar het Zwanenwater ontbreekt. 

 

Vaarwegen 
De Seniorenpartij Schagen wil dat de Grote Sloot weer bevaarbaar moet worden door deze 

vrij van waterplanten te houden waardoor het voor de recreatievaart weer aantrekkelijk is om 

van dit vaarwater gebruik te (blijven) maken. Ook vinden wij dat de bediening van de brug en 

sluis in Oudesluis gedurende het watersportseizoen niet alléén in het weekend bediend 

wordt maar ook gedurende de gehele week. 
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Autocross 
De Seniorenpartij Schagen prijst zich gelukkig met het autocrossterrein van de “ACON” bij 

Eenigenburg. Een aantal malen per jaar vinden hier wedstrijden plaats die door vele 

duizenden enthousiaste crossers en crossliefhebbers uit het gehele land worden bezocht. 

Wij vinden het belangrijk dat dit unieke sportevenement voor jong en oud blijft bestaan. Wij 

zullen ons blijvend sterk maken om dit nog lang in stand te houden. 

 

Toeristenbelasting 
De Seniorenpartij Schagen vindt het van belang dat wij een aantrekkelijk toeristisch gebied 

zijn met een redelijke toeristenbelasting. Wij vinden dat de toeristenbelasting niet omhoog 

mag anders dan de jaarlijkse indexering. 

 

Groepsaccommodatie 
De Seniorenpartij Schagen is van mening dat wij binnen onze gemeente te weinig 

groepsaccommodatie kunnen aanbieden, hetgeen wordt veroorzaakt door de 

bestemmingsplannen. Wij als partij vinden dat wij moeten meebewegen met de vraag 

hiernaar en hierop in moeten spelen door bestemmingsplannen/omgevingswet aan te 

passen in samenspraak met de recreatieve sector. 

Verkeer en vervoer 

30 km zones 
Om onze kernen/dorpen binnen de bebouwde kom duurzaam veilig te maken staan wij voor 

de aanleg van 30 km zones om de veiligheid te verhogen binnen de bebouwde kom. De voor 

veel irritatie zorgende verkeersdrempels dienen te verdwijnen! 

 

Veiligheid 
Wij stellen vast dat het verkeer, voornamelijk in het buitengebied, te snel rijdt waarmee wij 

doelen op het snelverkeer inclusief landbouwverkeer. Dat betekent dat er in onze ogen meer 

moet worden gehandhaafd om deze snelheidsovertreders op afdoende wijze te straffen en 

de kans op herhaling te verminderen. 

 

Opwaardering N9 
De Seniorenpartij Schagen heeft het altijd betreurd dat onze gemeente onvoldoende wordt 

ontsloten op het grote wegennetwerk. 

Wij pleiten voor een betere doorstroming van de N9. Dit betekent dat de N9 ter hoogte van 

de dorpen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug moet worden omgelegd zodat de 

doorstroming niet meer wordt belemmerd en waarmee tevens de veiligheid gediend wordt, 

specifiek met betrekking tot de oversteek over het Noord Hollands kanaal. 
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Bewegwijzering 
Er zijn vele activiteiten en aantrekkelijke punten in onze stad en dorpen. Zoals eerder 

aangegeven vinden wij dat er elektronische informatieborden moeten worden geplaatst langs 

toegangswegen om inwoners en toeristen te wijzen op actuele activiteiten en/of andere 

informatie. 

 

Parkeren 
De Seniorenpartij Schagen wil dat het gratis parkeren in de gemeente Schagen gehandhaafd 

blijft met behoud van de blauwe zones. Uitbreiding van de blauwe zones vindt de 

Seniorenpartij Schagen prima maar dan in overleg met de ondernemersvereniging(en), de 

Ondernemers Federatie Schagen (OFS), dorpsraden, buurtverenigingen en bewoners die 

het aangaan. 

Het Zwanenwater heeft een klein parkeerterrein. Er is behoefte aan meer 

parkeergelegenheid in de directe omgeving van het Zwanenwater. De Seniorenpartij 

Schagen wil samen met partijen er alles aan doen om meer parkeergelegenheid te 

realiseren.  

 

Infrastructuur 
Door het toenemend zwaarder landbouw- en transportverkeer, waardoor toenemende 

schade aan wegen ontstaat, is het van belang dat de wegen hierop worden aangepast. 

 

Vrijliggend fietspad N245 
De Seniorenpartij Schagen wil een vrijliggend fietspad langs de N245 realiseren, voor velen 

bekend als de S3 tussen Warmenhuizen en Schagen en het liefst tot Alkmaar in 

samenwerking met andere gemeenten en Provincie Noord Holland. 

 

Vaste oeververbinding Burgervlotbrug 
Al lange tijd is het de wens dat er een vaste oeververbinding komt over het Noord-Hollands 

kanaal bij Burgervlotbrug. Dit is in het belang van de veiligheid en in het bijzonder de 

transport- en agrarische sector die vele kilometers om moet rijden in verband met. grotere 

voertuigen en materiaal. De tijd is doorgegaan maar bij dit soort vormen van oversteken is de 

tijd stil blijven staan en zijn de ogen gesloten. Wij vinden oprecht dat dit niet langer kan. Wij 

sluiten onze ogen niet en vinden dat op deze plek de vlotbrug moet wijken met respect voor 

de historie maar die zijn op diverse oversteken nog te vinden in onze gemeente.  Wij zijn 

bereid om hiervoor, in samenspraak met de Provincie Noord-Holland, financiële ruimte te 

maken om zo tot afspraken te komen. Langer wachten is voor ons geen optie! 
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Openbare ruimte 
 

Openbaar groen 
Groen zorgt voor een plezierig woon- en leefklimaat. De Seniorenpartij Schagen vindt dat dit 

in onze gemeente een ondergeschoven kindje is. Stad en dorpen moeten er vitaal uitzien 

door voldoende groen - bomen, planten en struiken - in- en op de openbare ruimtes te 

hebben. Daar hoort ook een goed onderhoudsplan bij wat bijdraagt aan het plezierig wonen.  

Wij vinden het van belang dat -daar waar wij als gemeente een visitekaartje willen zijn - het 

openbaar groener optimaal bij moet staan en daar gaan wij voor! 

 

Maaibeleid 
Op dit moment wordt het gras behoorlijk lang en niet alleen het gras maar ook 

Jacobskruiskruid (gevaarlijk voor dieren bij consumptie) berenklauw en stekeldistels. Door 

het verspreiden van de zaden door de wind komen deze zaden terecht op agrarische 

gronden of tuintjes. Deze onkruiden zijn te bestrijden via chemische middelen en dat willen 

we niet. Ook de hoge bermen zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid in het geding is en 

leidt soms tot zeer gevaarlijke situaties. Frequenter maaien zorgt voor veiligheid en gaat het 

gebruik van chemische middelen tegen wat goed is voor ons zo dierbare milieu. 

 

Onderwijs 
 

Scholen in eigen kernen behouden! 
“Op welke manier kan de gemeente Schagen het beste omgaan met onderwijs(huisvesting) 

in het basisonderwijs in relatie tot de ontwikkelingen in de kernen en de kwaliteit van 

onderwijs?” Vanuit deze onderzoeksopdracht komt naar voren dat het behoud van een 

basisschool in iedere kern de leefbaarheid in stand houdt en een belangrijke 

randvoorwaarde is voor gezinnen om zich te (blijven) vestigen in onze mooie gemeente 

Schagen. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet openhouden van een basisschool ligt 

in eerste instantie bij het betreffende schoolbestuur. Als er sprake is van een aanvraag 

rondom huisvesting, zoals bij nieuwbouw of renovatie, speelt de gemeente een rol. Gezien 

de belangrijke rol die een school vervult in iedere kern, is de optimalisatie van de functie van 

een school en het gebouw van groot belang en moeten we daarom zoveel mogelijk het 

multifunctionele karakter van een schoolgebouw benutten voor de verbinding met de plaats 

waar een school gevestigd is. 

De Seniorenpartij Schagen wil alle medewerking verlenen en waar nodig de samenwerking 

worden gezocht met andere scholen in de omgeving om ook de regiofunctie te versterken. In 

het geval van een (eventuele) fusie (wat onder verantwoordelijkheid valt van de 

schoolbesturen) is het creëren van draagvlak onder de bewoners met kinderen een 

belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet worden. Met name kan hier de 

gemeente een prominente rol in spelen. De omvang van een school is tenslotte van invloed 

om de gewenste kwaliteit na te streven en iedere leerling de juiste hoeveelheid 

professionaliteit, aandacht en ondersteuning te schenken. Een fusie kan de krachten 

bundelen, het voortbestaan van een school garanderen, maar ook de leefbaarheid in een 

kern waarborgen. Wel is het belangrijk om in een vroeg stadium iedereen erbij te betrekken 
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en de plannen en ideeën te communiceren met alle betrokkenen. Juist het creëren van 

draagvlak zorgt voor acceptatie bij ouders, omwonenden, maar ook bij de 

onderwijsprofessionals, wat als randvoorwaarde wordt gezien om een fusie in goede banen 

te leiden. De Seniorenpartij Schagen vindt het héél belangrijk dat de leefbaarheid wordt 

behouden of wordt versterkt en wil samen met alle partijen zich daarvoor inzetten. 

 

Hoger Beroeps Onderwijs 
De Seniorenpartij Schagen wil dat er naar mogelijkheden wordt gezocht voor deeltijd hoger 

beroepsonderwijs (HBO). Dit heeft als voordeel dat onze jongeren in hun eigen 

leefomgeving, waar ze zijn opgegroeid, zich kunnen ontwikkelen door de combinatie van 

werken en leren. Dit is mogelijk als bedrijven en een Hoge School een 

samenwerkingsverband aangaan, waarbij een samenwerking van bedrijven zorgt voor 

ruimten, waar de lessen kunnen worden verzorgd (bijvoorbeeld ROC Noordkop) en de Hoge 

School voor het curriculum, docenten, kwaliteitsbewaking en afgifte van diploma’s. 

Het voordeel is minder vergrijzing, doordat de jongeren in hun omgeving blijven wonen en 

niet naar de stad trekken en daar blijven hangen. Hierdoor kan het bedrijfsleven in ons 

gebied op een hoger economisch niveau worden getild door een betere bedrijfsvoering en 

ontwikkeling met oog voor een beter milieu en familiebedrijven meer kans zullen hebben op 

hun voortbestaan. Je zou hier bijvoorbeeld kunnen denken aan een samenwerking van 

zaadbedrijven en agrarische bedrijven met de universiteit van Wageningen. 

Tot slot 
 

De Seniorenpartij Schagen heeft haar visie voor de korte- en lange termijn in dit document 

vervat en daar mag u ons aan houden als wij deel uitmaken van het college en dat is 

afhankelijk van uw stem.  

 

Mogen wij rekenen op uw stem in maart 2022? 

Bestuur en fractie Seniorenpartij Schagen 

Gemeente Schagen, 

16 december 2021 
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O 

OFS, 11, 34 

Onafhankelijke lokale partij, 7 

Ondernemers, 2, 7, 8, 11, 25, 31, 34 

Ondernemerschap, 12 

Onderwijs, 2, 21, 25, 35, 36 

Onroerende Zaak Belasting, 8 

Opbouwwerk, 20 

Openbaar groen, 35 

Openbaar vervoer, 13, 24 

Openbare ruimte, 2, 35 

Openbare verlichting, 11, 29 

Oplichting, 11 

Opwaardering N9, 33 

Ouderenbonden, 20 

Ouderenloket, 20 

Ouderenpakket, 20 

Ouderenwerk, 20 

Oudesluis, 7, 32 

Overheid, 7, 23 

OZB, 8 

P 

Parken, 2, 30 

Parkeren, 34 

Participatie, 2, 8, 9 

Permanent bewonen van recreatiewoningen, 17 

Persoonsgebonden budget, 22 

Platform voor ondernemers, 11 

Politie, 10, 11 

Preventieve huisbezoeken, 24 

R 

Recreatie, 30 

Recreatie Rustpunten, 32 

Recreatie Verblijfsrecreatie, 30 

Recreatievaart, 32 

Reddingsbrigade, 11, 31 

Regelgeving, 7, 18 

Regionale organisaties, 10 

Riolering, 19 

Rioolrecht, 8 

Rustpunten, 32 

S 

Scholen, 2, 13, 24, 25, 35 

Senioren, 2, 13, 15, 17, 19, 20, 21 

Sint Maartenszee, 7, 16, 27, 30, 31 

Slimme Bandenpomp, 30 

Sluis, 32 

Sociaal domein, 20 
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Sociaal domein Buurthuizen, 26 

Sociaal domein Dementievriendelijke gemeente, 25 

Splitsen van woningen, 15 

Spookdorpen, 16 

Sport, 22, 26, 27 

Sport voor de jeugd, 27 

Sport voor ouderen, 27 

Sportadviesraad, 9, 26 

Sporten, 21, 26, 27 

Starterslening, 18 

Straatverlichting, 29 

Strand, 2, 31 

Strandhuisjes, 31 

T 

Tariefstelling, 8 

Tiny Houses, 15, 16 

Toerist, 30 

Toeristen, 11, 13, 22, 31, 34 

Toeristenbelasting, 33 

Traditionele festiviteiten, 12 

Trottoirs, 32 

U 

Uitkeringen, 22 

V 

Vaarwegen, 32 

Vaste oeververbinding, 34 

Veiligheid, 7, 10, 11, 12, 26, 30, 32, 33, 34, 35 

Veiligheidsregio, 10 

Verduurzaming, 18, 27 

Vereenzaming, 20 

Verenigingsleven, 26 

Vergunningen, 12 

Verkoop van eigen teelt of zuivelproducten, 13 

Verlichting, 11, 29 

Vervoer, 13, 20, 24, 33 

Vervoer Buurtbus, 13 

Vitaler leven, 20 

Voorlichting, 11, 19, 29 

Voorlichting/dienstverlening, 11, 19 

Voorwoord, 2 

Voorzieningen nieuw te bouwen woningen, 18 

Vrijliggend fietspad N245, 34 

Vrijwilligerswerk, 20, 22 

W 

Wandelroutes, 32 

Wateroverlast, 18, 27 

Waterplanten, 32 
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Wegen, 34 

Welstandscommissie, 19 

Welzijn, 2, 11, 20, 27 

Werkgelegenheid, 7, 12 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 9, 19, 20 

WMO, 9, 19, 20 

Wonen, 2, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 35, 36 

Wonen met zorg, 17 

Wonen Plus Welzijn, 20 

Z 

Zelfredzaamheid, 12 

Zonneweide/Zonnepanelen, 29 

Zorg, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 

Zorgcentra, 20 

Zwemmen, 27 

Zwemonderwijs, 25 
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