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PvdA ZANDVOORT 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 
 

 
De PvdA is bij uitstek de partij met een sociaal hart, progressief en toekomstgericht. Mensen die dat nodig 
hebben, moeten ook in de toekomst kunnen rekenen op steun van de gemeente. Wat ons betreft dragen de 
sterkste schouders naar alle redelijkheid de zwaarste lasten. We willen investeren in de toekomst, 
solidariteit en sociale kwaliteit, om zo naar beste vermogen een nuttige bijdrage te leveren aan ons mooie 
dorp. 
 
In 2014 waren onze grote zorg de ontwikkelingen die stonden te gebeuren in het sociale domein samen met 
de economische crisis. De verkiezingsuitslag was door de landelijke trend teleurstellend. Met slechts 1 
raadszetel hebben we toch grote invloed gehad op het beleid en veel kunnen bereiken. Daar zijn we trots 
op. Wij hebben ons constructief ingezet voor de belangen van Zandvoort en Zandvoorters. Zowel in de 
gemeenteraad als in het college. 
 
De overgang van rijksbeleid naar gemeentebeleid in het sociale domein is nu achter de rug. De eerste 
resultaten zijn bemoedigend. Heldere contouren liggen vast. Het heeft nu onze prioriteit om alle aandacht 
te geven om samen met professionals en bewoners te zorgen  voor goede uitwerking. Minder regels en 
meer service moet het resultaat zijn.  
 
In het programma 2018-2022 breken we met een traditie. We volgen niet langer de gemeentelijke 
begrotingsposten in de opbouw van ons verkiezingsprogramma. Alle onderwerpen hebben uiteraard onze 
aandacht, maar wij concentreren ons op die zaken die we nu het belangrijkste vinden. Er staat veel te 
gebeuren op het gebied van toerisme, economie en ruimtelijke ordening. We hebben onze bijdrage 
geleverd bij de opstelling van de plannen. Het spreekt voor zich dat wij ons zullen inzetten voor de 
uitvoering ervan.  
 
We hebben onze prioriteiten voor de komende periode gesteld. Een sociaal en krachtig programma 
opgesomd in 6 speerpunten met een toelichting.  Hier maken wij ons sterk voor. Hier is het PvdA-geluid 
duidelijk te herkennen. Hier gaat onze aandacht naar uit. 
 
Een sterk team staat klaar om dit uit te voeren.  Breed samengesteld met de kwaliteit en de ambitie om dit 
goed te doen. Jong of oud, ervaren of aanstormend politiek talent: allemaal stuk voor stuk kandidaten die 
aan de slag willen gaan om te zorgen dat iedereen mee kan doen. 

 

Speerpunten 
 

1) Participatie  
2) Dienstverlening van Zandvoort 
3) Zorg en Welzijn 
4) Wonen 
5) Kunst en Cultuur 
6) Duurzaamheid en Milieu 
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1)    Participatie 
  

De inwoners van Zandvoort moeten en kunnen veel meer betrokken worden 
bij plannen en ontwikkelingen. Participatie kan altijd.   

 

Wij zetten altijd in op de hoogst mogelijke participatie. De slimste 
oplossingen voor problemen komen van inwoners/belanghebbenden zelf. 

 

Actief betrekken is  van te voren bekend maken in welk deel van het proces 
participatie is voorzien. En blijven zorgen voor een permanente 
informatiestroom.  

 

=================================================================== 

 

Zorgen dat iedereen mee kan doen is een oude sociaaldemocratische waarde die ook in 2018 nog steeds 
ijzersterk is.  In ons speerpunt Zorg en Welzijn geven we aan hoe we hiervoor willen zorgen. En hoe we 
willen voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen. In dit speerpunt Participatie gaat het hier 
ook over.  Het gaat over de invloed die je moet kunnen hebben op je eigen leven en op je woonomgeving.  
Vooral over hoe de gemeente burgers en belanghebbenden moet betrekken bij de beslissingen die ze 
neemt.  Wij vinden dat dit moet gelden voor alles waar de gemeente over besluit en dat dit een voorwaarde 
is voor goed bestuur. Daarom is dit ons eerste speerpunt.  
 
De Nota Participatiebeleid van de gemeente geeft aan : “Dankzij de inbreng en betrokkenheid van inwoners, 
ontstaan slimme en goede oplossingen voor gezamenlijke herkenbare problemen. Op basis van de 
werkelijke behoeften van haar inwoners, wil de gemeente van onderop bouwen aan een leefbare en 
duurzame woonplaats. Kennis ophalen bij inwoners en de samenwerking tussen professionals en bewoners, 
genereert draagvlak, plezier, energie betrokkenheid en inspiratie.”  
  
De nota onderscheidt vier vormen van participatie:  raadplegen, adviseren, coproductie en meebeslissen. 
“Bij  het raadplegen- en het adviesmodel wordt door belanghebbenden meegedacht bij het maken van de 
plannen. In het coproductiemodel maakt het bestuur in samenwerking met betrokkenen het beleid. In het 
laatste model is het mogelijk dat de plannen door burgers zelf worden gemaakt en er alleen toetsing door 
het bestuur plaatsvindt. Het bestuur geeft over de besloten vorm van participatie voorlichting aan de 
betrokken doelgroepen.” 
 
Er ligt dus een nota met op zich heldere uitgangspunten, maar het komt nog onvoldoende uit de verf. De 
samenleving kan en moet meer betrokken worden bij allerlei ontwikkelingen. Daar hebben wij ons de 
afgelopen periode al zeer sterk voor gemaakt. En op verschillende terreinen ook resultaten geboekt. Goede 
voorbeelden zijn het d.m.v. coproductie betrekken van bewoners en ondernemers bij de herinrichting van 
de openbare ruimte in hun eigen omgeving en het vormgeven van het duurzaam afvalbeleid.  Dat geldt ook 
voor de totstandkoming van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Bestemmingsplan 
bedrijventerrein Nieuw Noord.  
 
We zijn van mening dat dit nog beter moet. En dat dit beter kan. We moeten inzetten op een zo hoog 
mogelijke participatiegraad.  Aan de voorkant van een proces moeten burgers betrokken worden. In dialoog 
moeten we komen tot de basis van het beleid of een plan. En op elk moment van het proces moet helder 
zijn hoe en wanneer belanghebbenden betrokken worden. De gemeente moet in elke fase van een plan de 
betrokkenen actief daarover informeren.   
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de slimste oplossingen voor problemen van inwoners/belanghebbenden zelf 
kunnen komen. Participatie van iedereen  moet en kan. Waar een wil is, is een weg.  
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2)     Dienstverlening van de gemeente Zandvoort 
 

De ambtelijke fusie met Haarlem heeft maar één doel: de beste service voor 
onze  inwoners. Wij blijven dit proces op de voet volgen.  

 

Zandvoort blijft Zandvoort. Wij willen geen fusie met andere gemeenten. Wij 
blijven zelfstandig.  

 

Het deel tussen het oude raadhuis en het nieuwste deel  moet beschikbaar 
komen voor woningbouw: bijv. starters-appartementen of atelierwoningen.   

 

=================================================================== 

 

Zandvoort is een populaire badplaats met een complexe dynamiek en bijbehorend gemeentelijk beleid. Het 
bestuur van Zandvoort moet hiervoor goed ondersteund worden. Door de eigen kleinschaligheid is dit in 
het gedrang gekomen. 
 
De ambtelijke fusie met Haarlem is per 1 januari 2018 een feit. Wij onderschrijven de fusie maar erkennen 
ook de emoties die het oproept.  
 
Zandvoort heeft in Haarlem een partner gevonden met de expertise die de ontstane tekortkomingen in 
kwaliteit, kennis en faciliteiten aanvult.  Deze moderne vorm van samenwerking biedt meer perspectief dan 
het samenvoegen van kleine gemeenten in een grotere. Het autonome bestuur, de identiteit en de 
eigenheid van Zandvoort blijven hierbij onaangetast. Er komt geen fusie met andere gemeenten. Wij blijven 
zelfstandig. Zandvoort blijft Zandvoort.  
 
Ons uitgangspunt is continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Onze inwoners moeten in geen geval 
last hebben van het feit dat de afhandeling van hun zaken en vragen in Haarlem plaatsvindt. Dit proces 
blijven wij op de voet volgen. 
Alle signalen van burgers, positief of negatief, zijn voor ons belangrijk. Wij zullen die signalen oppakken en 
op de agenda van de gemeenteraad zetten. 

 
Tot nu toe blijken de eerste resultaten  bemoedigend te zijn. Vooral op het gebied van het sociaal domein 
en de overheveling van de rijkstaken naar de gemeente. 
 

 Alle beleidsmedewerkers verhuizen naar het gemeentehuis in Haarlem en maken deel uit van die 
grotere organisatie. Zandvoort profiteert daarvan. 

 Zandvoorters kunnen net als voorheen terecht bij de balie in het gemeentehuis.  

 De werkplek van burgemeester en wethouders  blijft in het Zandvoortse raadhuis, evenals de 
gemeenteraads-, commissie- en fractievergaderingen. Burgemeester en wethouders blijven in 
Zandvoort aanspreekbaar. 

 Het raadhuis blijft ontmoetingspunt voor het bestuur en burgers. 
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3)    Zorg en Welzijn 
 
In ons speerpunt Zorg en Welzijn geven we aan hoe we willen zorgen dat iedereen mee kan doen en mee 
kan blijven doen.  En hoe we willen voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen. De zorgtaken 
van de rijksoverheid zijn de afgelopen periode overgegaan naar de gemeente. Van tevoren was dit een punt 
van zorg voor ons. Het is redelijk wel verlopen. We zijn er trots op dat we in de afgelopen raadsperiode als 
kleine partij zo’n grote invloed op het beleid hebben gehad. Het afgelopen jaar heeft onze wethouder een 
stevige stempel gedrukt en veel in gang gezet. Zoals de nieuwe aanpak voor kwetsbare jongvolwassenen die 
door henzelf is ontworpen. Of het nieuwe gezondheidsbeleid en de Sportnota+. Dit zijn voorbeelden van 
een sterk en sociaal beleid waarin inwoners zelf meer de regie krijgen. Nota’s vaststellen is natuurlijk niet 
voldoende. In dit speerpunt lichten we onze plannen op het gebied van Ouderenbeleid, Jeugdzorg en Sport 
nader toe.  
 
 

        Ouderenbeleid en ouderenzorg  
 

Wij staan voor een sociaal en toekomstgericht ouderenbeleid. Iedereen moet 
mee kunnen doen. Goede en betaalbare ondersteuning krijgen als je dit 
nodig hebt om zelf voor je leven te kunnen blijven zorgen. Nu en straks. 

 

We staan voor behoud van de huidige Zandvoortse projecten. En uitbreiding. 
Bijvoorbeeld meer huiskamer ontmoetingsplekken realiseren.  
 

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten we op alle fronten bijstaan.  
 

Niet de regels maar het resultaat telt. Wij vinden het belangrijk dat ouderen 
meedoen bij het maken van gemeentelijk beleid en de beslissingen die hen 
aangaan. 

 

===================================================================== 

 

Vergrijzing leidt tot een groeiende groep kwetsbare ouderen. Kwetsbaar door een laag inkomen, 
vereenzaming of bijvoorbeeld specifieke ouderdomsziekten als dementie. Een nieuwe generatie ouderen 
dient zich aan. De eerste babyboomers zijn de 70 inmiddels gepasseerd en kleuters van nu worden straks 
misschien wel 100 jaar oud. Het is zaak om op tijd vooruit te kijken. Wat hebben zij nodig om zo lang 
mogelijk zelfstandig en plezierig te leven op Zandvoort? 
 
De afgelopen 4 jaar stond in het teken van de overheveling van de zorgtaken van het rijk naar gemeente. 
Het resultaat is bemoedigend. Gemeentelijk beleid is erop gericht dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig 
functioneren, indien nodig met hulp van mantelzorgers en maatschappelijke instanties.  
 
OOK Zandvoort is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsinstellingen, Woonstichting De Key en 
gemeenteorganisaties. Dit wijksteunpunt in Nieuw Noord heeft zich succesvol doorontwikkeld tot een 
steunpunt voor heel Zandvoort en is daarom na 10 jaar verlengd. Een tweede wijksteunpunt in gebouw De 
Blauwe Tram is onlangs geopend. 
 
Sinds februari 2017 kent Zandvoort een Sociaal Wijkteam. Eén ingang voor alle hulpvragen over werk, 
inkomen, wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunt is dat je met één intake, door één keer je verhaal te doen, 
bij de juiste hulpverleners terecht komt.  
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Als PvdA staan we voor beleid met een sociaal hart, progressief en toekomstgericht. Goede en betaalbare 
zorg voor wie dit nodig heeft. Wij willen dat alle Zandvoorters zelf hun leven in kunnen richten. Als het 
nodig is met ondersteuning. Het is de taak van de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, om 
te zorgen dat iedereen mee kan doen in ons dorp.  
 
Niet de regels maar het resultaat is leidend. Mensen voor wie de regelgeving te ingewikkeld is, moeten hulp 
krijgen. De individuele vraag is altijd het uitgangspunt. Een persoonlijk plan, op maat gemaakt. Met regels 
die helder, makkelijk uitvoerbaar en fraudebestendig zijn. 
 
De ambtelijke fusie met Haarlem moet zorgen voor de beste dienstverlening voor onze inwoners. Onze 
zorgvuldig opgebouwde voorzieningen mogen niet ten onder gaan in grootstedelijke modellen. Wij willen 
behoud van de huidige Zandvoortse infrastructuur. 
 

 Het is goed dat Zandvoort beschikt over twee wijksteunpunten waar ouderen vrijblijvend terecht 
kunnen voor hulp, een activiteit of zomaar een praatje. Het ‘huiskamergevoel’ draagt bij aan de 
laagdrempeligheid. Wij willen ons inzetten voor meer kleinschalige ontmoetingsplekken 
(huiskamersteunpunten) in de wijken. Een plek om bij elkaar te komen. Waar bezoekers in een 
informele sfeer problemen kunnen aankaarten. Dit zorgt voor meer sociale samenhang. In 
nieuwbouwplannen moet hier rekening mee worden gehouden. 

 Langer zelfstandig wonen kan alleen als woningen daar geschikt voor zijn. Daarom vinden wij dat 
daar waar renovatie of nieuwbouw plaatsvindt, levensloopbestendigheid het uitgangspunt is. Ook 
particulieren moeten gestimuleerd en geïnformeerd worden. 

 Een speerpunt binnen het ouderenbeleid is en blijft voor ons de ondersteuning van mantelzorgers 
en vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en 
verrichten belangrijk, zwaar en dikwijls zeer tijdrovend liefdewerk. De gemeente heeft de plicht om 
mantelzorgers en vrijwilligers op alle fronten bij te staan. 

 Zo lang mogelijk mee blijven doen, is niet alleen hulp ontvangen. Zelf vrijwilligerswerk doen is een 
goed middel om langer actief blijven. Met aandacht en deskundigheid moet vraag en aanbod in 
kaart gebracht worden. Dan kan er een goede match plaatsvinden. Het huidige vrijwilligers 
informatiepunt VIP moet daarom in Zandvoort blijven! 

 Het is belangrijk dat ouderen participeren bij het maken van gemeentelijk beleid en de beslissingen 
die hen aangaan. Een breed samengestelde Adviesraad Sociaal Domein adviseert, initieert en toetst 
op dit moment beleidsvoornemens. Wij  willen erop toezien dat dit orgaan serieus genomen wordt 

en geen papieren tijger blijkt. 

 
 

Jeugdbeleid 
 

Wij staan voor een sociaal jeugdbeleid waarin de aandacht vooral gaat naar 
preventie. Voorkomen in plaats van genezen.  

 

Goede voorzieningen voor de jeugd zijn essentieel in de ontwikkeling van 
jongeren.  

 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg . De verhouding was 
preventieve hulp  (1/3 deel)  en curatieve zorg (2/3 deel) . PvdA Zandvoort heeft het initiatief genomen om 
zowel lokaal als regionaal te zorgen dat deze verhouding gaat omgedraaid worden. De aandacht moet gaan 
naar het voorkomen van problemen. Wij vinden het nu tijd om samen met de zorgverleners werk te maken 
van die omkering. 
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Maar jeugdbeleid is meer dan alleen jeugdzorg. Voorzieningen zoals een jeugdhonk en een hangplek, 
jeugdgezondheidszorg, jeugdsportbeleid en subsidies voor jongeren om mee te kunnen doen aan sport en 
cultuur als ouders het niet kunnen betalen zijn naast goed onderwijs belangrijke elementen in de 
ontwikkeling van jongeren. De PvdA waakt ervoor dat dit beleid in stand blijft en waar mogelijk verbeterd 
wordt.  Ook hier gaat het om  initiatieven oppakken en snel en niet bureaucratisch uitvoeren. Bijvoorbeeld 
braakliggende stukjes grond die wachten op ontwikkeling tijdelijk omtoveren tot sportveldjes waar 
gerecreëerd en samengekomen kan worden. 

 
 

       Gezondheidszorg en sport 
 

Sport heeft maatschappelijke meerwaarde, zorgt voor sociale cohesie en 
gezondheidspreventie. De vernieuwende samenwerking van sportaanbieders 
en partners in het sociaal domein moet uitgebreid worden.  

 

Wij willen zorgen voor meer openbare sportplekken. Bij alle ruimtelijke 
ordening inrichtingsplannen moeten inwoners zelf aangeven wat er nodig is.  

 

In 2017 zijn twee belangrijke beleidsstukken op het gebied van gezondheidszorg en sport vastgesteld: De 
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018 t/m 2021 en de Sportnota 2017+ Meer met sport.  De PvdA heeft via 
haar wethouder een grote inbreng gehad in de totstandkoming ervan. Beide nota’s zijn d.m.v. participatie 
(advisering en coproductie) van belanghebbenden tot stand gekomen.  
 
In de Nota gezondheidsbeleid zijn duidelijke dwarsverbanden gelegd met de Sportnota. In de Sportnota zijn 
dwarsverbanden gelegd met gezondheidszorg, sociaal domein, onderwijs en toerisme.  Ook is er veel 
aandacht voor de (ongeorganiseerde) sport in de openbare ruimte.  Wij vinden het belangrijk dat er 
vormgegeven wordt aan de beleidsvoornemens uit de nota’s. We willen graag een actieve rol vervullen in 
de uitvoering.   
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4)     Wonen 
 

Iedereen moet fijn en betaalbaar kunnen wonen. Woonlasten moeten in een 
redelijke verhouding staan tot draagkracht.  

 

Betaalbare sociale woningbouw moet behouden blijven. Wij zijn niet voor 
verkoop van onze sociale huurwoningen.  

 

Woonruimteverdeling moet zorgen voor doorstroming. Doorstroming is ook 
uitgangspunt bij renovatie en nieuwbouw. Zorgen voor een goede mix van 
koop- en huurwoningen. 
 

Jonge Zandvoorters en starters verdienen voorrang. 
 

Wij willen dat woningen geschikt gemaakt worden voor langer zelfstandig 
wonen. Energiezuinig en levensloopbestendig is de norm.  

 

We willen greep houden op de woonruimteverdeling en illegale 
bedrijfsmatige verhuur bestrijden. 

 

===================================================================== 

 

In Zandvoort is het fijn wonen. Geldt dat voor alle inwoners? Zandvoort moet een evenwichtige 
gemeenschap zijn met aandacht voor iedereen: toegankelijk en betaalbaar. Woonlasten moeten in een 
redelijke verhouding zijn tot draagkracht. De woningmarkt moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een 
soepele doorstroming is daarbij cruciaal. 

 Jonge Zandvoorters die het huis uit willen en  graag in hun dorp willen blijven wonen, verdienen 
speciale aandacht. 

 Jonge gezinnen zijn de spil in een vitale samenleving en van harte welkom in Zandvoort. Het is 
belangrijk dat het voor deze groep mogelijk en aantrekkelijk is om zich hier te vestigen. 

 Wij zijn tegen de verkoop van betaalbare huurwoningen. Als er sociale huurwoningen in hogere 
huurklasse verkocht gaan worden dienen starters voorrang te krijgen.   

 Zandvoort kent een fonds voor startersleningen en dat moet zo blijven. Er is nu weinig kans voor 
starters en voor het gebruik van de starterslening.  Meer aandacht bij nieuwbouw voor 
starterswoningen. 

 Vergrijzing is een feit en Zandvoort is populair onder senioren. Zij moeten zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Zowel huur- als koopwoningen moeten bij nieuwbouw en 
renovatie levensloopbestendig gemaakt worden. 

 Voor jong en oud moet er aandacht zijn voor wonen naar draagkracht. Samen met De Key moeten 
we zorgen voor het op peil houden van de voorraad betaalbare huurwoningen en zorgen dat deze 
bij de juiste mensen terecht komen. Wij willen dat woonruimteverdeling, renovatie en nieuwbouw 
bijdraagt aan een goede doorstroming en het bestrijden van scheefhuur.  

 Het streven naar energie-neutrale woningen en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad 
leidt tot lagere woonlasten, creëert banen en draagt bij aan het milieu. De gemeente moet hier het 
voortouw in nemen en beleid maken voor zowel de huur- als koopmarkt. 

 Woonstichting De Key, architecten en andere professionals in de bouw moeten de ruimte krijgen 
voor creatieve woonconcepten. Bijvoorbeeld  kangoeroewoningen voor meer-
generatiehuishoudens en mantelzorgwoningen. 
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 De nieuwe woonbestemming voor het Corodexterrein in Noord is een unieke kans die maar één 
keer goed benut kan worden. Wij willen betaalbare woningen realiseren voor huurders en startende 
kopers. Doorstroming is het doel. 

 Door de lage rente is er een levendige handel ontstaan in woningen die zonder vergunning 
omgebouwd worden voor bedrijfsmatige verhuur.  (Airbnb/short-stay). In tegenstelling tot pensions 
en B&B’s  onttrekken ze gehele woningen aan de woningmarkt. Dit zorgt voor leegstand en 
spookwoningen in de winter. Het is zorgelijk voor de leefbaarheid. Gemeente moet greep houden 
op de woonruimteverdeling en illegale bedrijfsmatige verhuur bestrijden.  
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5) Kunst en cultuur 
 

Wij willen een orgaan Kunst en Cultuur Zandvoort oprichten waarin alle 
aspecten van gemeentelijke bemoeienis met culturele activiteiten worden 
ondergebracht. 

 

Er is blijvende behoefte aan een theater in Zandvoort. Theater De Krocht 
behoeft een zodanige renovatie dat dit voldoet aan de eisen van deze tijd. 
Wij pleiten dat daar geld voor beschikbaar komt. 

 

Pride@thebeach  moet een jaarlijks terugkerende manifestatie zijn. Daarmee 
vieren we diversiteit en verdraagzaamheid en maken we zichtbaar dat we 
tegen uitsluiting zijn.  

 

Wij vinden dat in de huurovereenkomsten van de paviljoenhouders  op het 
naaktstrand expliciet wordt vastgelegd dat men een paviljoen op het 
naaktstrand exploiteert en dus naaktrecreatie dient toe te staan. 

 

===================================================================== 
 

De culturele verschraling ten gevolge van bezuinigingen en regeringsbeleid heeft zijn uitwerking ook op 
gemeentelijk niveau niet gemist. Nieuwe impulsen zijn nodig om de kunst en cultuur in Zandvoort aan te 
sporen. Ook de lokale economie heeft belang bij een sterk en vooruitstrevend cultuurbeleid. 
 
Zandvoort kent een breed scala aan culturele instellingen, organisaties en evenementen. Er is altijd wat te 
doen. Bestaande initiatieven hebben behoefte aan duidelijke afspraken en voorspelbaar beleid. Zowel voor 
de korte als langere termijn. Creatieve plannen en projecten lopen nou eenmaal niet synchroon met de 
begrotingskalender en al helemaal niet met wisselende gemeenteraden. 
 
De politiek moet vooral voorwaardenscheppend bezig zijn en zich zo min mogelijk met de inhoud 
bemoeien. Daar is geen beleidsnota voor nodig.  
  

 De PvdA pleit voor een nieuw op te richten orgaan Kunst en Cultuur Zandvoort, waarin alle aspecten 
van gemeentelijke bemoeienis met culturele initiatieven worden ondergebracht. Denk daarbij aan 
het verlenen van vergunningen, het toekennen van subsidies, prestatieafspraken, de openbare 
orde, productionele en facilitaire ondersteuning etc. Allemaal zaken die nu teveel op ad-hoc basis 
worden benaderd.  

 Het bestaande aanbod moet samen met nieuwe initiatieven in kaart worden gebracht en up-to-
date gehouden. Een speciale website of app is nuttig. 

 Theater De Krocht is wat ons betreft het gemeenschapshuis en culturele centrum van Zandvoort en 
alle Zandvoorters. Dat moeten we koesteren. Daarom pleiten wij voor een heldere toekomstvisie 
voor de exploitatie, programmering, noodzakelijke renovaties en in het uiterste geval nieuwbouw. 
Uitgangspunt is een multifunctioneel zalencomplex met podium en zitplaats voor tenminste 200 
bezoekers. Zandvoortse scholen moedigen wij aan om gebruik te maken van De Krocht. 

 Afgelopen zomer beleefde Zandvoort de première van een eigen editie van de Gay Pride. Maar het 
is niet alleen een gezellig feest. Met de Gay Pride wordt aandacht gevraagd voor de bestrijding en 
discriminatie van mensen met een andere geaardheid dan heteroseksueel. Een prima initiatief en 
een groot succes. Als het aan de PvdA ligt wordt het een jaarlijks terugkerende happening en een 
aanwinst voor de evenementenkalender.  

 Afgelopen zomer ontstond veel consternatie rondom de vergunning voor een voorgenomen 
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technofeest op het naaktstrand. Dit stukje kust is in de jaren 70 expliciet door de gemeente 
aangewezen voor naaktrecreatie. Zandvoort was destijds een voorloper. De PvdA wil dit beter 
vastleggen zodat mensen die naakt willen recreëren dat ook in alle rust kunnen doen. Grootschalige 
evenementen passen daar niet bij. In de huurovereenkomsten met de betrokken paviljoenhouders 
dient expliciet te worden opgenomen dat men een paviljoen exploiteert op het naaktstrand en 
derhalve naaktrecreatie dien toe te staan. 

 Het behoeft geen betoog dat in het algemeen grootschalige evenementen op het strand dikwijls 
grote overlast met zich meebrengen. Op het Bloemendaalse strand weten ze daar alles van en zijn 
inmiddels maatregelen genomen. In Zandvoort is er langs het grootste deel van het strand 
bebouwing. Grootschalige evenementen zijn daarmee nauwelijks verenigbaar. De PvdA gaat de 
discussie niet uit de weg maar is kritisch over de mogelijkheden.  
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6)    Duurzaamheid en milieu. 
 

Zandvoort moet  groener. Energie verbruik kan teruggebracht worden door 
het actief stimuleren van energieneutraal bouwen en installeren 
warmtepompen en zonneboilers. Gemeente moet de weg wijzen 

  

Met bewoners moeten we slimme oplossingen zoeken voor gescheiden 
afvalinzameling. Ruimte voor experimenten hierin. 

 

Meer en beter openbaar vervoer door creatieve oplossingen.  Oprichten van 
een denktank van vervoersbedrijven en de regio. 

 

We willen elektrisch rijden stimuleren bijvoorbeeld door korting op de 
parkeertarieven. Er moeten meer elektrische oplaadpunten komen. 
Bijvoorbeeld lantaarn oplaadpunten. 

 

===================================================================== 
 

Op het gebied van duurzaamheid en milieu doet Zandvoort het landelijk gezien bovengemiddeld. Onze 
woonomgeving scoort prima, de lucht- en bodemkwaliteit zelfs uitmuntend. Maar energieverbruik en 
afvalverwerking laten te wensen over. De PvdA wil ook op deze terreinen streven de landelijke norm te 
halen. 
 

 We moeten zuinig zijn op onze grondstoffen en het zwerfvuil moet de wereld uit, te beginnen uit 
Zandvoort. Adequate handhaving en meer voorlichting is hier voor nodig. We willen gescheiden 
afvalinzameling verbeteren. Niet door dit op te leggen maar door samen met inwoners te zoeken 
naar slimme en goede oplossingen.  

 Wij zijn voor schone en duurzame energie. Op termijn zal er voor aardgas geen toekomst meer zijn. 
Energieneutrale oplossingen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten hebben zich in de praktijk 
bewezen. Gemeentelijk beleid moet deze ontwikkeling ondersteunen. 

 De landelijke overheid heeft tot 2020 nog een subsidieregeling voor o.m. warmtepompen en 
zonneboilers met een pot van maar liefst 160 miljoen euro voor particulieren en ondernemers. Wij 
willen dat de gemeente haar burgers nu en in de toekomst actief informeert over dit soort 
subsidieregelingen. 

 De PvdA wil het elektrisch autorijden belonen, bijvoorbeeld door kortingen op parkeertarieven.  

 De markt voor bezorgdiensten groeit explosief. In navolging van andere gemeenten zou gekeken 
moeten worden naar hoe we sterk vervuilende diesels kunnen weren.   

 Hoewel het met onze woonomgeving wel in orde is, valt er zeker iets te winnen. Met name 
rotondes, braakliggende terreinen en vergeten hoekjes, bieden een uitgelezen kans om Zandvoort 
groener te maken. Wij willen in contact komen met inwoners die daar ideeën over hebben. 

 De bereikbaarheid van Zandvoort is belangrijk voor inwoner , bezoeker en ondernemer. Wij willen 
een permanente denktank met betrokkenen als ProRail, Connexxion, de gemeente en de regio. We 
moeten zoeken naar creatieve oplossingen, vooral in het openbaar vervoer.   

 


