1 - DE GROENE GEMEENTE
Meer groen, meer dieren, meer leven
Hollands Kroon is een prachtige groene gemeente met veel natuur. Helaas zijn
er steeds meer kassen, datacenters, megastallen en bedrijventerreinen. Ook
zijn er 7000 meer bomen gekapt dan geplant. Wij willen dat er in de dorpen en
daarbuiten veel meer bomen worden geplant, bijvoorbeeld als kleine bosjes en
als voedselbossen, waar dieren op af komen. Groene speelplaatsen, (school)
pleinen, wegbermen en walkanten zijn goed voor de biodiversiteit. Ook willen
we mensen helpen om de tegels in hun tuin te vervangen door natuur.
In de akkerbouw en bollenteelt wordt veel gif gebruikt, dat in de grond en het
water komt. Hierdoor zijn er steeds minder soorten planten, vogels, vissen,
insecten en bijen. Weidevogels hebben zo geen eten, en bijen kunnen de
fruitbloesems en planten, die wij uiteindelijk eten, niet bestuiven.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een gezonde groene gemeente, waarin geen gif wordt gebruikt.
Veel meer verschillende bomen en struiken in dorpen en daarbuiten.
Voedselbossen en kleine bosjes.
Natuurlijke oevers langs de waterkant en schoon water.
Onbespoten bloemen en planten voor bijen, vlinders en insecten.
Inwoners helpen die de tegels in hun tuin willen vervangen door natuur.
Groene schoolpleinen en speelplekken.
Bescherming van weidevogels en hun nesten.

Groen en duurzaam leven
Iedereen gebruikt energie en heeft spullen nodig om te leven. Maar we
gebruiken veel te veel, waardoor grondstoffen opraken, afval toeneemt en
lucht, water en grond vervuilen.
Om te zorgen dat de aarde ook in de toekomst schoon, gezond en leefbaar is,
moeten we met gas, olie en kolen opgewekte energie vervangen door stroom
uit schone energie van wind en zon. Omdat schone energie schaars is, willen
we geen nieuwe bedrijven die veel energie vragen, zoals datacenters en
kassen. Wij stimuleren het leggen van zonnepanelen op daken van bedrijven
en gemeentegebouwen. Woningen moeten goed worden geïsoleerd en alles
moet van het gasnet af.
We kunnen ook voor de aarde zorgen door minder (plastic) spullen te kopen,
afval goed te scheiden en kapotte kleding en spullen te (laten) repareren.
Korter douchen, de vaatwasser en de kachel een graadje (of twee) lager zetten
en energievretende apparaten vervangen door zuinige exemplaren, helpt ook.
Burgers en bedrijven die hierbij hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het
groenloket.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•

Mensen helpen om hun huis energiezuiniger en vrij van gas te maken.
Zonnepanelen op alle daken van bedrijven en gebouwen van de gemeente.
Geen nieuwe bedrijven die veel energie gebruiken, zoals datacenters.
Afval verminderen en reparatie en hergebruik van spullen stimuleren.
Advies en hulp voor burgers en bedrijven door het groenloket.

Geen nieuwe grote datacenters
In Hollands Kroon staan langs de snelweg A7 supergrote datacenters. Net als
veel andere mensen, vinden we dat lelijk. Daarom willen we dat ze minder
opvallen, bijvoorbeeld door er bomen en struiken omheen te zetten. De
datacenters zitten vol met apparaten die veel stroom gebruiken. Dit komt van
hoge windmolens, zoals die in de Wieringermeer staan. De gebruikte stroom
geeft warmte af, die de lucht in wordt geblazen. Dat is zonde, want je kunt de
restwarmte ook gebruiken voor de verwarming van de kassen die vlakbij de
datacenters staan. Dit werd beloofd toen de datacenters werden gebouwd.
Bij warm weer worden de datacenters gekoeld met water, want anders raken de
computers oververhit. In dit water zit een stofje dat zorgt dat de computers niet
gaan roesten. Het afvalwater, met dit stofje, wordt geloosd in de sloot en komt
zo in de Waddenzee terecht. Omdat de datacenters altijd stroom moeten
hebben, zijn er voor de zekerheid ook veel vervuilende diesel generatoren.
In de datacenters werken vooral mensen uit het buitenland. Ze geven dus
weinig werkgelegenheid voor mensen in Hollands Kroon, zoals wel was
beloofd.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•
•

Geen nieuwe datacenters.
Bomen en struiken om de datacenters heen, zodat ze minder opvallen.
Hergebruik van de restwarmte door de kassen en gebouwen in de buurt.
Zuivering van het koelwater voordat het wordt geloosd.
Veilige opslag en afvoer van de voorraad diesel.
Werkgelegenheid voor mensen in Hollands Kroon.
Eerlijke informatie voor de mensen in Hollands Kroon.

Land- en tuinbouw die goed is voor natuur, dieren en mensen
De meeste agrarische bedrijven in Hollands Kroon zijn groot. Boeren proberen
op hun land zo veel mogelijk producten te telen. Daarbij gebruiken ze vaak ook
gif en kunstmest. Vooral in de bloembollenteelt wordt veel gif gebruikt. Dit is
slecht voor de grond, het water en voor planten, dieren en mensen.
De veeteelt geeft uitstoot van broeikasgassen (ammoniak, lachgas, methaan,
CO2). Dit zorgt voor een warmer klimaat, smeltend ijs en stijging van de
zeespiegel. Steeds hogere dijken moeten ons beschermen.
GroenLinks is voor een landbouw die goed is de natuur en de omgeving. Dat
kan door minder gebruik van kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen. Door
minder koeien te houden, komt er ook minder broeikasgas in de lucht en
minder stikstof in het milieu. Boeren die zorgen dat dieren gezond eten en
genoeg ruimte hebben, willen we belonen.

WIJ WILLEN:
•
•
•

Landbouw die goed is voor de natuur en de omgeving door geen kunstmest
en gif te gebruiken.
Boeren belonen die zorgen dat hun dieren gezond eten en voldoende ruimte
hebben.
Boeren helpen om hun bedrijven groener te maken.

Onderdak voor arbeidsmigranten
Door de groei van de akkerbouw, bollenteelt en glastuinbouw zijn er steeds
meer arbeidsmigranten. Helaas is er te weinig goede huisvesting voor hen. De
werkgever moet hiervoor zorgen. De gemeente moet erop letten dat dit netjes
gebeurt. Als dat niet zo is, dan moet de gemeente handhaven.
Uitzendbureaus kopen in Hollands Kroon woningen
en gebouwen op om per kamer aan arbeidsmigranten
te verhuren. Dit mag als de gemeente vergunning
geeft, anders is het illegaal en dus verboden.
Voor huisvesting van veertig of meer personen wijst
de gemeente plekken aan in de buurt van kernen met
winkels. Het totale aantal arbeidsmigranten mag niet
meer zijn dan 10% van het totale aantal inwoners van
de kern.
Wij zijn tegen huisvesting van arbeidsmigranten op
recreatieterreinen en campings. Die zijn bedoeld
voor toeristen. Ook willen we geen huisvesting in de
natuur of in een bijzonder provinciaal landschap.
GroenLinks vindt dat bedrijven die alleen in het seizoen met arbeidsmigranten
werken, zelf op eigen terrein voor huisvesting zorgen. Na het seizoen worden
de onderkomens afgebroken. Uiteraard moet alles brandveilig en schoon zijn.
Privacy en vrije tijd van de mensen moet worden gerespecteerd.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•

Vergunningen voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
Naleving van de regels voor brandveiligheid en hygiëne.
Bij seizoensarbeid goede tijdelijke onderkomens op eigen terrein.
Huisvesting van 40 of meer personen bij dorpen met winkels.
Huisvesting tot maximaal 10% van aantal inwoners in dichtstbijzijnde kern.
Geen huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieterreinen, in de natuur
of in een bijzonder provinciaal landschap.

Veilig verkeer in en buiten dorpen
De verkeersveiligheid in Hollands Kroon moet beter. Auto’s zijn gevaarlijk voor
wandelaars, fietsers en kwetsbare verkeersdeelnemers. Wij willen woonerven
en wandel- en fietsgebieden in de dorpskernen. De auto is daar te gast met 30
km/uur als maximumsnelheid. Gratis parkeerplekken aan de randen van de
kernen en bij bushaltes helpen om het autogebruik te beperken, net als goed
openbaar vervoer en meer bushaltes. Veilige fietsroutes, snelheidsremmers op
de wegen en scheiding van rijbanen maken het verkeer ook veiliger. Je
telefoon gebruiken tijdens het rijden en te hard rijden moeten worden bestraft.
Zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen, moet om het dorp
heen rijden, liefst gescheiden van fietsers en wandelaars. Winkels kunnen hun
voorraad ophalen op parkeerterreinen buiten het dorp. Deze overslagplaatsen
kunnen worden gecombineerd met tankstations, laadpalen, toiletten, catering,
deelauto’s en afhaalpunten voor pakjes. Dorpen worden zo minder belast en
zijn veiliger voor spelende kinderen, wandelaars, fietsers en winkelend publiek.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•
•

Veilige fietsroutes en aparte rijbanen voor langzaam en snelverkeer.
Zwaar verkeer om de kernen heen.
Beter afgestemd openbaar vervoer en meer bushaltes.
Een maximumsnelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom.
Meer woonerven en wandel- en fietsgebieden in de dorpskernen.
Overslagpunten buiten het dorp voor bevoorrading van winkels.
Handhaving verbod op bellen tijdens het rijden en de maximumsnelheid.

2 - DE SOCIALE GEMEENTE
Iedereen doet mee en heeft gelijke kansen
GroenLinks wil dat iedereen in Hollands Kroon meedoet in de samenleving. Je
leeftijd en mogelijkheden mogen geen belemmering zijn. Mensen met een
beperking moeten bijvoorbeeld zelfstandig gebruik kunnen maken van wegen,
trottoirs, pleinen, parken, gebouwen en winkels. Ook moet er in ieder dorp een
openbaar toilet zijn waar ouderen en mensen met een beperking gebruik van
kunnen maken. Deze wc’s kunnen op een speciale app worden aangegeven.
Iedere speeltuin moet tenminste één toestel hebben voor kinderen met een
handicap.
Niet iedereen in Hollands Kroon kan goed lezen en schrijven of kent genoeg
Nederlands om teksten goed te begrijpen. Ook weet niet iedereen hoe een
computer werkt. Daarom moet de gemeente burgers niet alleen via de telefoon
en computer helpen, maar ook persoonlijk op een manier die bij hen past.
Pesten en discriminatie is strafbaar in Nederland en moet worden bestreden.
Kinderen van migranten verdienen evenveel kansen als andere kinderen.
Scholen mogen deze leerlingen niet een te laag schooladvies geven.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•

Zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Garanderen dat mensen met een beperking zelfstandig gebruik kunnen
maken van wegen, trottoirs, pleinen, parken, gebouwen en winkels.
In ieder dorp een openbaar toilet voor mensen met een beperking.
De informatie van de gemeente begrijpelijk maken voor mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven, Nederlands en gebruik van computers.
Discriminatie en pesten bestrijden.
Gelijke kansen voor alle kinderen in Hollands Kroon.

Positieve gezondheid en goede (jeugd) zorg
Bij positieve gezondheidszorg gaat het erom wat mensen wél kunnen en niet
om de beperkingen van hun ziekte. Het aanleren van een gezonde levensstijl
hoort hierbij. Dit kan veel leed voorkomen, wat goed is voor de mensen, hun
omgeving én de gemeente. Wij vinden dat inwoners die cannabis als medicijn
nodig hebben, voldoende planten voor eigen gebruik mogen kweken.

Goede zorg geeft aandacht aan alle problemen waarmee mensen te maken
kunnen hebben, zoals werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Het is
belangrijk dat hulpverleners, verpleegkundigen, de thuiszorg, huishoudelijke
hulp, schuldhulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers goed samenwerken.
Mensen hebben het recht om zelf hun zorgverlener te kiezen. De organisatie
die besluit of iemand hulp krijgt, kan dus niet dezelfde zijn als die de hulp
geeft. Mensen die zorg krijgen, hebben hier zelf de regie over en moeten steun
en advies kunnen krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Jeugdzorg moet aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Zij
moeten samen met hun ouders een stem hebben in het vinden van de beste
oplossing. Jeugdzorg is geen verdienmodel, maar de verantwoordelijkheid van
ouders, scholen, hulpverleners en de gemeente. Het belang van kinderen en
jongeren staat altijd voorop.
WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•

Gezondheidszorg die uitgaat van wat mensen wel (zelf) kunnen.
Mogelijkheid om zelf wietplanten te kweken voor eigen medisch gebruik.
Aandacht voor het aanleren van een gezonde levensstijl.
Eigen regie en vrije keuze voor mensen die zorg nodig hebben.
Jeugdzorg waarin kinderen en jongeren een stem hebben en hun belang
voorop staat.

Voldoende inkomen voor iedereen
GroenLinks wil armoede voorkomen, want geldzorgen maken mensen ziek. Pas
als schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen echt hun problemen
aanpakken. Daarom willen wij ruimhartige inkomensondersteuning. Zo hoeven
mensen met een minimum inkomen zich niet uitgesloten te voelen en kunnen
hun kinderen meedoen aan sport en culturele activiteiten. Het helpt ook als
mensen met een bijstandsuitkering tot een bepaald bedrag kunnen
bijverdienen. We willen ook een proef met het basisinkomen uitvoeren.

Mensen met een beperking en mensen die niet meekomen op de arbeidsmarkt,
willen we helpen een passende baan te vinden. Zo nodig helpt de gemeente
met werving, selectie en begeleiding. Corona raakt veel bedrijven en mensen.
Vooral jongeren met tijdelijke banen, mensen met flexcontracten en zzp’ers zijn
getroffen. De overheid moet hen financieel helpen.
WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•

Ruimhartige inkomensondersteuning voor mensen met weinig inkomen.
Toestaan dat mensen in de bijstand mogen bijverdienen.
Een proef met het basisinkomen uitvoeren.
Mensen met een beperking en mensen die moeilijk meekomen op de
arbeidsmarkt, helpen een passende baan te vinden.
Bedrijven, jongeren, flexwerkers en zzp’ers die financieel lijden onder
corona, kunnen zo nodig worden geholpen.

3 - DE LEEFBARE GEMEENTE
Levendige dorpen waar je graag woont
Mensen, jong en oud, maken samen het dorp. Ze ontmoeten elkaar in de
horeca, winkels, kerken, sporthallen en zwembaden. Mensen die zich hiervoor
inzetten, zijn goud waard en die ondersteunen we graag. Sportvoorzieningen in
de directe omgeving dragen bij aan een gezonde leefstijl. We zijn dus voor een
gemeentelijk sportbeleid. Nu besteedt Hollands Kroon per inwoner ongeveer
de helft van het bedrag dat andere gemeenten voor sport inzetten. Er is meer
geld nodig voor sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Helaas zijn in de kleine kernen veel voorzieningen en winkels verdwenen. Dit
gaat ten koste van de leefbaarheid. De gemeente kan dit verbeteren door
voorzieningen te combineren in bijvoorbeeld een dorpshuis dat subsidie krijgt.
In de vier grote kernen kunnen voorzieningen zoals een theater, filmhuis, café,
museum, oudheidskamer, archief, vergaderruimte en ontmoetingsplek voor
jongeren samengaan met een bibliotheek.

WIJ WILLEN:
•
•

Dorpen levendig houden door winkels, ontmoetingsplekken en
voorzieningen met elkaar te combineren.
Meer geld en aandacht voor sportvoorzieningen en sportcoaches.

Iedereen een fijn huis
In ieder dorp wonen alleenstaanden, (jonge) gezinnen, nieuwkomers en
senioren. Helaas is er woningnood, vooral voor mensen met weinig inkomen.
Woningbouwcorporaties moeten betaalbare woningen kunnen bouwen, voor
jongeren, ouderen en mensen die een aangepaste woning nodig hebben.
Woningen voor senioren en mensen met een beperking moeten bij winkels en
voorzieningen komen. We gaan natuurlijk voor een groene woonomgeving met
veilige speelplekken, groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen.
We willen niet dat de markt het woningbeleid bepaalt, want dan komen er alleen
dure huizen. Beleggers houden we tegen met een zelfbewoningsplicht, een
verbod om huizen te kopen voor de verhuur en een verbod op speculatie. We
willen bij nieuwbouwprojecten zeker 40% sociale huurwoningen en 20%
koopwoningen tot €250.000. Huizen moeten klimaat- en levensloop bestendig
worden gebouwd.
Meer aandacht voor doelgroepen als gehandicapten of mensen met psychische
problemen is nodig. Ook willen we huizen tussen zelfstandig wonen en wonen
in een verpleegtehuis in. En natuurlijk moet er ruimte zijn voor tiny houses.
Omdat we zuinig zijn op het groen buiten de dorpen, bouwen we zoveel
mogelijk in het dorp.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betaalbare huizen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking
Bij nieuwbouw 40% sociale huurwoningen en 20% betaalbare
koopwoningen.
Een groene woonomgeving met speelplekken voor kinderen.
Groene dorpen met winkels en voorzieningen, zo nodig onder één dak.
Nieuwe woningen die klimaat- en levensloopbestendig zijn.
Zelfbewoningsplicht en verbod op speculatie en opkopen voor verhuur.
Ruimte voor tiny houses en nieuwe woonvormen.
Zoveel mogelijk bouwen in de dorpen.

Kunst en cultuur voor iedereen
GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al jong toegang hebben tot kunst
en cultuur, los van het inkomen van hun ouders. Dat kan als ze op school les in
kunst krijgen. Dit draagt enorm bij aan hun ontwikkeling en versterkt hun
zelfbeeld en identiteit. Ook stimuleert kunstonderwijs creativiteit, reflectie
vermogen en kritisch denken. Het leert kinderen en jongeren dat woorden en
cijfers alleen niet genoeg zijn om uit te drukken wat je denkt en voelt.
Kunstonderwijs zorgt ook voor de ontwikkeling van historisch besef, normen
en waarden en brengt kinderen en jongeren in contact met andere culturen.
Voor jongeren en kunstenaars zien we graag voorzieningen, zoals creatieve
broedplaatsen en ateliers. Door de eigen gebouwen open te stellen, biedt de
gemeente kunstenaars de kans om zich te presenteren en te ontwikkelen.
Erfgoed en cultuur zijn het visitekaartje van de gemeente. Een bruisend
cultureel aanbod van muziek, theater en kunst verrijkt ons leven en draagt bij
aan plezier, ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•

Toegang tot kunst en cultuur, voor alle kinderen, onafhankelijk van het
inkomen van hun ouders.
Kunstonderwijs op alle scholen.
Creatieve broedplaatsen en ateliers voor jongeren en kunstenaars.
Optredens en exposities in de gebouwen van de gemeente.
Een bruisend aanbod van kunst en cultuur voor plezier, ontmoeting,
ontspanning en zelfontplooiing.

Cultureel erfgoed en archeologie zijn goud waard
Hollands Kroon bestaat uit oud land, zoals Wieringen, en nieuw land, zoals de
Anna Paulowna polder en de Wieringermeer. De dorpen Niedorp, Kolhorn en
Barsingerhorn zijn zo mooi dat ze beschermd zijn.
Ons archeologisch erfgoed is uniek en goud waard. Wieringen is zelfs één van
de belangrijkste archeologische plekken van Noord-Holland. Daarom is het
goed dat er nu een nieuw inspirerend gemeentelijk archeologiebeleid is.
GroenLinks is blij dat de gemeente aan een lijst met bijzondere monumenten
werkt. Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijkheid moet blijven nemen
voor het behoud van historische monumenten, zoals de unieke Romaanse
kerken op Wieringen, het Joods Werkdorp in de Wieringermeer en de prachtige
stolpboerderijen in de oude polders. Wij willen dat eigenaren bij het onderhoud
van hun monumentale pand worden geholpen met deskundig advies en geld.
Erfgoed en cultuur kosten niet alleen geld, ze leveren ook veel op, want ze
maken de gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. In zo’n mooie en
afwisselende gemeente wil je leven, wonen, werken en recreëren.

WIJ WILLEN:
•
•
•
•

Bescherming van onze mooie dorpen, landschappen en monumenten.
Een gemeente die zorgt voor de geschiedenis van Hollands Kroon.
Deskundig advies en geld voor het onderhoud van monumenten.
Waardering voor alles wat de gemeente mooi en bijzonder maakt.

Een gemeente die luistert naar inwoners
Wij willen dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven,
wonen, werken en ontspannen. Dat zij kunnen meepraten en meedenken over
de beslissingen die hen raken. Een goede manier om inwoners bij de gemeente
te betrekken is de burgertop. Dat is een bijeenkomst van inwoners die samen
nadenken over Hollands Kroon en waar wordt vastgesteld wat zij belangrijk
vinden voor hun wijk, dorp of gemeente. Wat kan er beter, wat willen we
anders, wat missen we nog? Een paar keer per jaar wordt inwoners gevraagd
hieraan deel te nemen. Er wordt gesproken over beleid, problemen en
oplossingen. Het belangrijkste is een open en gelijkwaardig gesprek, de
dialoog, tussen de deelnemers.
Een burgertop
wordt door de
gemeente
georganiseerd.
Mensen die
anders nooit met
elkaar in contact
komen, worden
bij elkaar
gebracht. Zij
kunnen door de
gesprekken meer
begrip voor elkaar
krijgen. Over de
onderwerpen van
de burgertop zal
de politiek
uiteindelijk
besluiten nemen,
maar wel met een
boodschap van
de burgertop.
Wij nemen ook de wensen van kinderen en jongeren serieus en praten met hen
over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimten, jongerenwerk en
de bestrijding van jongerenoverlast. GroenLinks wil jongeren uitdagen om
positieve initiatieven te nemen. Dit kan in een jongerenadviesraad, die jongeren
onder begeleiding van een coach verbindt aan de gemeente en de
gemeentelijke politiek.
WIJ WILLEN:
•
•
•
•
•
•

Inwoners meer bij het beleid van de gemeente betrekken.
Experimenteren met een burgertop.
Mensen met initiatieven die bijdragen aan een actieve, open en solidaire
samenleving, ondersteunen.
Met kinderen en jongeren praten over zaken die hen direct aangaan.
Jongeren uitdagen om met goed initiatieven te komen.
Een jongerenadviesraad oprichten.
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