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de SP heeft veel bijgedragen aan goede plannen voor Enkhuizen. we noemen als voor-
beelden dat geld voor zorg behouden is, het AEd-netwerk, demping van de lasten 
en een alternatief parkeerplan. we zijn blij dat veel van deze ideeën ook door andere 
fracties omarmd zijn. dat is namelijk nodig om dingen voor elkaar te krijgen. doelen 
bereiken we samen met andere partijen, niet alleen. we denken dan ook over alles 
graag mee, of het nou gaat om suggesties waar geld te besparen valt -met het oog op 
mogelijke bezuinigingen- of manieren om de lasten voor de Enkhuizer burger te ver-
lagen. dit betekent niet dat we het altijd eens zijn. Als het gaat om duidelijke stand-
punten over lokale democratie, betaald parkeren, de gemeentelijke lasten, de budget-
overschrijdingen bij bruggen in Enkhuizen en zorg en welzijn hebben we gestreden 
voor een goede invulling. En eerlijk is eerlijk: niet altijd kregen we onze zin. dat is 
jammer, maar zo werkt onze lokale democratie nou eenmaal. 

het liefst willen we natuurlijk méér punten gaan verwezenlijken. daar hebben we ú 
voor nodig! we hebben per thema opgeschreven wat onze plannen voor de  periode 
2010-2014 zijn. het is onmogelijk om over alles iets op te schrijven, maar in ieder  geval 
laten we ons steeds weer leiden door de hoofdpunten van ons beginsel programma 
“heel de mens”: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. de SP in 
Enkhuizen is een partij met haar wortels ín Enkhuizen en is er ook vóór Enkhuizen. in 
tegenstelling tot lokale partijen hebben we echter ook korte lijnen met provinciale en 
landelijke volksvertegenwoordigers van de SP. dit betekent dat we naast een goede 
lokale partij ook op andere plekken de belangen van Enkhuizen  kunnen vertegen-
woordigen. denk hier bijvoorbeeld aan het baggeren in het iJsselmeer én de west-
frisiaweg. 

Een bijdrage van een sterke SP is nodig, voor een frisse wind door Enkhuizen!

dE SP in EnkhuizEn
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  Goede zorg en welzijn: kwaliteit 
gaat voor!

  investeer in de wijk, de buurt en de 
buitenruimte! 

   Lokale democratie: betrek de 
burger en doe de luiken open!

  de totale lastendruk van de burger 
moet omlaag!

   Een scherpe bijdrage aan het 
debat, vanuit een duidelijke visie!

  Geen betaald parkeren in de 
binnenstad, en geen betaalde 
bezoekersvergunningen!

   Strijden voor terugkeer 
voorzieningen als 24-uurs 
huisartsenpost, ambulancepost en 
politiebureau!

   herindeling alleen als de 
meerwaarde is aangetoond en als 
er een referendum komt!  

   Gommerwijk west-west een groen 
gebied!

   Tegengaan van leegstand 
winkelpanden in de binnenstad!

   SMC: historisch gebouw met een 
open tuin voor de hele stad!

   Betaalbare sport met goede 
accomodaties!

onzE 
SPEEr-
PunTEn:
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LokALE dEMoCrATiE En BESTuur 
In de afgelopen jaren is het gelukt om het gemeentebestuur minder achterkamertjespolitiek te laten bedrijven, 
wordt de website van de gemeente goed bijgehouden en is er beter geluisterd naar wat de burgers van Enkhuizen 
van een onderwerp vinden. De SP is daar blij mee, maar vindt ook dat het nog beter kan. 
 

  Het bestuur moet beter duidelijk maken wat gedaan is 
met inspraak. Waarom zijn sommige voorstellen níet 
overgenomen, en andere wel? Laat dit ook weten aan 
de insprekers! 

  Het bestuur bij wijkgebonden onderwerpen moet 
vaker de burger opzoeken. Niet alleen informatie in de 
Drom, maar actief bijeenkomsten organiseren in buurt-
huizen, en wijkbewoners meer betrekken bij plannen. 

  Wij vinden dat het mogelijk moet zijn om referenda 
te houden, zeker als het gaat om grote, ingrijpende 
voorstellen zoals herindelingen. De inwoners van 

Enkhuizen moeten weten van de mogelijkheid een 
burger initiatief te starten. Dus actief informeren!

  Een herindeling alleen mag plaatsvinden als de meer-
waarde onderbouwd is en de burgers geraadpleegd 
zijn middels een referendum. Met samenwerking kan 
bijna altijd al genoeg bereikt worden als het gaat om 
efficiënter werken.

  Bij elk voorstel gebruik moet gebruik worden gemaakt 
van korte, bondige en duidelijke taal. We kunnen veel 
tijd en geld besparen door niet te veel op te schrijven, 
maar gewoon door te doen! 

onze standpunten
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inkomensondersteuning 
De gemeente Enkhuizen heeft mede door de SP in de afgelopen jaren een goed armoedebeleid ingevoerd. Nu is het 
alleen zaak dat we dit ook steeds meer in de praktijk zullen merken, én dat deze ontwikkeling bij tijden van econo-
mische crises niet meteen wegbezuinigd wordt. Er vallen immers nog steeds mensen tussen de wal en het schip.

  De inkomensgrens voor inkomensmaatregelen moet 
120% blijven, waarbij wel rekening gehouden wordt 
met armoedeval. 

  De gemeente helpt actief bij schuldhulpverlening, en 
bijvoorbeeld het invullen van de benodigde formulieren. 

  Iemand die een beroep doet op schuldhulpverlening 
moet snel worden geholpen.

onze standpunten

onze standpunten

Vestigingsklimaat en geschikte arbeid 
Het is belangrijk dat er in Enkhuizen en de regio genoeg werkgelegenheid is. 

  Voor werkgelegenheid wordt  ingezet op: toerisme, 
zaadveredeling en nautische industrie.

  Enkhuizen een breder aanbod van scholing en onder-
wijs moet krijgen.

  Enkhuizen moet kleine bedrijvigheid en ambachten 
stimuleren en faciliteren. 

  We maken ons zorgen over de leegstand in de bin-
nenstad. We vinden dat de OZB tarieven, maar ook 
de huuprijzen veel te hoog zijn. We stellen voor om 
te onderzoeken of een leegstandstaks  en/of andere 
maatregelen mogelijk zijn. 

onze standpunten

wELziJn, wErk En MiniMA 
werken om te leven 
betaald werk is voor mensen belangrijk. Niet alleen kunnen zij er hun inkomen mee verwerven,  maar ook hun 
eigenwaarde en sociale positie zijn er sterk van afhankelijk. De gemeente moet er dan ook alles aan doen om 
mensen aan het werk te helpen en te houden. 

  De gemeente moet de regie houden bij het aan het 
werk helpen en houden  van mensen. Dit moet zij 
doen door nauw contact te hebben met welzijnswerk 
en andere instellingen. Reïntegratiebureau’s werken 
ondoorzichtig, met een laag rendement en te hoge 
kosten. Wij zijn voor eigen werkbegeleiders.

   De landelijke ontwikkelingen op het gebied van sociale 
werkplaatsen (hier: Op/Maat) moeten we goed in de 
gaten houden.  Er moet aandacht zijn voor de groepen 
waar zij voor in het leven zijn geroepen. 

  Op/Maat moet geen pool van goedkope werknemers 
worden. De medewerkers die “reguliere arbeid” ver-
richten moeten uiteindelijk (na maximaal een jaar) door 
bedrijven en instanties zelf in dienst worden genomen. 
Werkgevers hebben ook een inspanningsverplichting, 
en dienen goede begeleiding te organiseren. 

  Het is belangrijk dat er genoeg werkgelegenheid is in 
en om Enkhuizen, bijvoorbeeld op het gebied van toe-
risme,  botenbouw en zaadveredeling. De gemeente 
dient te zorgen voor een goed vestigingsklimaat. 
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onze standpunten

LEEfoMGEVinG
wijkaanpak
Na vele jaren falend wijkbeheer, is het in het afgelopen jaar eindelijk gelukt om een beter wijkbeheer handen en 
voeten te geven. Zo werkt de bonte Veer goed, zijn er diverse “goede Ideeën” geweest, en heeft de komst van 
een nieuw buurthuis in Plan Zuid extra samenhang in de wijk gebracht. We juichen dit zeer toe, want de SP ziet 
de wijkaanpak als het “cement van de samenleving”. In de buurten en wijken gebeurt het! 

  Een levende buurt, met voldoende kleinschalige 
voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegen-
komen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de 
anonimiteit. 

  Het project “Goed idee” is een goed initiatief, maar 
mag nog meer onder de aandacht worden gebracht. 

  Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggen-
schap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel 
van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. 
We zien veel in een jaarlijkse “Opzomerdag” waarop 
wijkbewoners de eigen omgeving opknappen. 

  Alle doelgroepen, horen een plek te krijgen. 

Buitenruimte 
Er is in de afgelopen jaren veel te veel bezuinigd op de buitenruimte. Hoewel nu vlak voor deze verkiezingen 
“opeens” vier miljoen van de zeven miljoen aan achterstand wordt ingelopen, is het achterstallig onderhoud nog 
steeds aanzienlijk. De SP wil graag investeren in de buitenruimte. 

onze standpunten

  Voor elke gekapte boom moet een boom herplant 
worden. 

  De groenvoorziening en de onkruidbestrijding (bijv. 
met behulp van heet water, de zogenaamde WAVE 
methode) moeten milieuvriendelijk zijn. 

  Gommerwijk-West-West moet niet bebouwd worden, 
maar moet een groene aansluiting op het Streekbos 
krijgen. Hierbij wordt overlegd met het recreatieschap.

  Natuur- en Milieueducatie is belangrijk en moet gesti-
muleerd worden. 

  Het landschap niet mag verrommelen door aanleg van 
bedrijventerreinen. Bestaande terreinen moeten beter 
worden ingericht. 

  Onder natuur en leefomgeving verstaan we ook: 
aandacht voor dierenwelzijn, klimaatsubsidies, eerlijke 
handel en duurzaam bouwen. 

natuur en leefomgeving

infrastructuur 
In de afgelopen jaren zijn heel wat infrastructurele projecten van start gegaan of afgerond. Die daadkracht is 
natuurlijk goed, maar vrijwel elk project kost weer heel veel geld. Subsidies zijn hierbij niet zaligmakend, aan-
gezien je geld maar één keer kunt uitgeven. We vinden het erg teleurstellend dat Enkhuizen tonnen te veel aan 
gemeenschapsgeld aan projecten heeft uitgegeven, zoals bij de Kat-en Hondbrug en compagniesbrug, en bij-
voorbeeld een half miljoen voor een sloepenhaven in het Waaigat.
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onze standpunten

MAATSChAPPELiJkE kwESTiES
ouderen 
We zien ouderen als een belangrijke doelgroep binnen de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WmO). 

  Vrijwilligersondersteuning voor ouderen is een goede 
zaak. 

  Er moet binnen het WMO-beleid niet bezuinigd 
 worden op professionele krachten. Huishoudelijke 
verzorging is meer dan het doen van huishouden, 
het is ook een kwestie van sociale ondersteuning: 
 menselijke aandacht en een luisterend oor.

  Ouderen zijn niet gewend om snel hulp te vragen 
daarom vinden wij dat vanuit de WMO huisbezoeken 
worden aangeboden bij alle ouderen vanaf 70 jaar. Zo 

wordt verborgen armoede en eenzaamheid opge-
spoord.

  De gemeente Enkhuizen moet helpen bij het langer 
zelfstandig wonen van ouderen, als ze dat willen. 

  Ouderen moeten volop blijven meedoen aan de sa-
menleving. De gemeente moet dit stimuleren. Hierbij 
kan er speciale aandacht zijn voor seniorensport.

  Openbaar vervoer moet gratis worden, of in ieder 
geval heel goedkoop. 

onze standpunten

Jeugd en jongeren 

Het is mooi dat Enkhuizen nu weer een jongerencentrum heeft. Ook is het mooi dat -nadat deze wegbezuinigd 
was in 2004- het sociaal raadsliedenwerk er weer is. 

  De RSG nóg actiever betrekken bij het jeugdbeleid van 
de gemeente. 

  Cayen moet, naast poppodium zijn, ook nadruk 
 leggen op sociaal-cultureel gebied, bijvoorbeeld door 
huiskamerprojecten in het leven te roepen.  

  In het jongerenwerk moet extra aandacht worden 
gegeven aan de groep 12-18 jaar. 

  Het jongerenwerk moet juist in de vakanties niet stil 
staan. 

  De jeugd mag gestimuleerd worden om meer te spor-
ten, door bijvoorbeeld de jeugdsportpas uit te breiden. 

  De gemeenteraad moet meer invloed kunnen uit-
oefenen op de afspraken die de gemeente maakt met 
welzijnswerk en woningcorporaties. 

  Alcohol- en drugsmisbruik is een fors probleem. Hier 
zijn voorlichting en diverse maatregelen op zijn plaats 
die breed gedragen worden en zullen zorgen voor een 
cultuuromslag.

wet Maatschappelijke ondersteuning 
Er is in de afgelopen jaren veel te veel nadruk is komen te liggen op marktwerking in de WmO, waar veel groepen 
mensen de dupe van zijn geworden. Wij vinden dat het in Enkhuizen best aardig gelukt is om alle groepen in de 
samenleving de nodige aandacht te geven. Zo wordt er goed gebouwd voor diverse doelgroepen, zoals ouderen, 
is er samenwerking op het gebied van alcohol en drugs, zijn er mooie activiteiten in bijvoorbeeld de bonte Veer 
en ontvangt inloophuis de baanbreker de broodnodige ondersteuning. 
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  De zorg is geen markt. De gemeente heeft de ver-
plichting om goede zorg te regelen om te voorkomen 
dat er brokken vallen. Gebruik dit als kans om beter en 
sneller in te spelen op (mogelijke) problemen. 

  Geld dat voor zorg bestemd is, moet daar ook aan 
worden uitgegeven. 

  Zorg moet weer een menselijker gezicht krijgen. Dit 
betekent dat het om de mens draait, en niet om de 
goedkoopste aanbieder. Ook betekent het korte lijnen 
tussen bijvoorbeeld mantelzorg, Baanbreker en ande-
re zorginstanties. Een laagdrempelig (mobiel) zorgloket 
is de plek waar alles wat met zorg te maken heeft bij 
elkaar moet komen, zoals informeren, het verwijzen 
naar en het aanvragen van zorg. 

  Mensen hebben recht op goede zorg, ook zónder dat 
ze hun hele doopceel moeten lichten.   

  Zorg kan heel goed op buurtniveau geregeld worden. 
Daarom wil de SP kleinschalige, alternatieve vormen 
van thuiszorg zoals Buurtzorg (http://www.buurtzorg-
nederland.com/) 

  Het is prachtig dat de poli in Enkhuizen kan blijven, 
ondanks de beschamende gang van zaken rond het 
Sociaal Medisch Centrum. 

  We vinden het initiatief van diverse partijen rond in-
loophuis de Baanbreker geweldig. Dit project komt ten 
goede aan de mensen die het het moeilijkst hebben in 
de samenleving, zoals daklozen. Wél is het belangrijk 
dat er professionele begeleiding is.

onze standpunten

onze standpunten

Gezondheidszorg
Ook in de zorg is verregaande marktwerking  een landelijke ontwikkeling die ons erg tegen de borst stuit. De 
gemeente moet hier niet zomaar genoegen mee nemen. Wij geloven dat je als gemeente moet laten zien dat je 
inwoners voorop staan, en dus ook regionaal en landelijk moet blijven vechten voor verandering. 

  De gemeente heeft mede door de SP een paar goede 
stappen gedaan op het gebied van AED’s (Automa-
tische Elektrische Defibrillatoren): op diverse plaat-
sen hangen ze inmiddels. Er wordt wat meer over 
gecommu niceerd en er wordt gewerkt aan een regio-
naal burger AED-project. Maar het kan beter, namelijk 
door burgers continu op de hoogte te houden van dit 
levensreddende instrument. 

  De aanrijtijd van een ambulance moet maximaal 6 
minuten zijn. Hiervoor moet er een post dichter bij 
Enkhuizen komen. 

  Het college heeft gefaald bij het gebeuren rond het 
Snouck van Loosen ziekenhuis. De huidige gebruikers 
zijn weggejaagd, en de projectontwikkelaar heeft de 
touwtjes in handen. Zelfs al kan er nog een aardige 
invulling uit komen, het is toch beter om uit te huilen 
en opnieuw te beginnen.

  Zoals in de stadsvisie al staat moet er een 24-uurs 
huisartsenpost in Enkhuizen komen. In de tussentijd 
moet er geen enkele financiële belemmering zijn, zoals 
reiskosten, om zorg te kunnen krijgen.

onze standpunten

openbare orde en veiligheid 
We maken ons zorgen over het feit dat er minder en minder politie is. 

  Enkhuizen hoort in de zomer, met zijn duizenden 
toeristen, een bemand politiebureau te hebben. Ook in 
het weekend. 

  Zowel inwoners als toeristen moeten in de eigen stad 
aangifte kunnen doen. 

  De wijkagent moet een belangrijkere rol in de stad 
spelen. Volgens gangbare normen moeten meerdere 
wijkagenten in Enkhuizen actief zijn.

  Er moet extra aandacht zijn voor agressie en overlast 
op de slooproutes.
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VErkEEr En VErVoEr 

  Er moet geen betaald parkeren komen, en al helemaal 
niet in de vorm van een digitaal tolpoortensysteem. 
Alleen langparkeren mag minimaal belast worden.  

  Het vergunningenstelsel mag de burger maar weinig 
kosten, de totale lastendruk mag maximaal met de 
inflatie toenemen. Daarnaast moet de burger ook iets 
merken van een verbetering. 

  Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn, maar  we 
moeten er in de binnenstad wel rekening mee houden 
dat het een historische binnenstad is, berekend op 
paard en wagen, niet 2.4 auto per gezin. Daarnaast 
moeten de parkeerplaatsen netjes in het historische 
stadsbeeld passen. Ook moet vanwege de kosten 
eerder aan parkeerplaatsen dan aan garages wor-

den gedacht. Door bestaande ruimte beter in te 
richten kunnen al veel meer parkeerplaatsen worden 
 gecreëerd.  

  We zijn voor een autoluwe binnenstad; dit kan door 
het gebruik van  alternatieve vervoersmiddelen te 
stimuleren en te kijken of (delen van) straten autovrij 
kunnen worden. Ook openbaar vervoer moet hierbij 
een grotere rol spelen.

  Enkhuizen moet goede voorzieningen voor fietsers en 
wandelaars hebben, bijvoorbeeld door stallingen en 
voetpaden aan te leggen.

  Bezoekers moeten niet hoeven te betalen voor bezoe-
kersparkeervergunningen.

onze standpunten

onze standpunten

SPorT, CuLTuur En VErEniGinGEn 
Het verenigingsleven moet gekoesterd worden. Sport en cultuur zorgen voor verbinding in de samenleving.

  Sport en cultuur moeten voor iedereen bereikbaar zijn: 
van oud tot jong en mensen met een beperking. De 
gemeente kan dit doen door verenigingen sport- of 
cultuursubsidie te geven. 

  Sportverenigingen moeten worden gestimuleerd  om 
jeugd aan te trekken en te behouden. Dit kan bijvoor-
beeld door een jeugdlidsubsidie.

  Verenigingen moeten niet geconfronteerd  worden met 
te hoge huurprijzen. 

  Cultuur is ook het goed onderhouden van cultuur-
goed: de historische gebouwen in Enkhuizen. 

  De gemeente zorgt er voor dat verenigingen kun-
nen beschikken over goed onderhouden, betaalbare 
 accomodaties en velden.

onze standpunten

ondErwiJS 
In de stadsvisie staat dat we gaan kijken naar de mogelijkheden in Enkhuizen beroepsonderwijs te vestigen. Wij 
juichen dit toe. Ook is het goed dat kinderen van minima een gratis computer kunnen krijgen, omdat deze on-
misbaar is op school. 

  Kinderen verdienen een gezond klimaat op school. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat er voldoende moet worden 
schoongemaakt. 

  Elke school moet kunnen beschikken over een vak-
leerkracht beweging.   

  Schoolzwemmen moet (gratis) blijven. 
    De vrijwillige ouderbijdrage moet  écht vrijwillig blijven.  
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onze standpunten

ToEriSME  

  Enkhuizen moet er piekfijn uit zien voor de bezoeken-
de toeristen. 

  Het bestuur van Enkhuizen moet een goed contact 
onderhouden met onze toeristische trekpleisters. 

  Toeristen moeten bij calamiteiten gewoon aangifte 
kunnen doen ín Enkhuizen zelf. 

  Toeristen moeten in Enkhuizen een breed aanbod aan 
winkels tegenkomen. 

  Het Enkhuizer Zand kan een kleinschalig, het liefst 
door lokale bouwers neergezet, park met recreatiewo-
ningen gebruiken. 

onze standpunten

GEMEEnTELiJkE orGAniSATiE 
En diEnSTVErLEninG
Enkhuizen heeft in de afgelopen jaren een veel kleinere organisatie gekregen. Nu wordt ingezet op het terug-
dringen van middenmanagers en inzetten op “handen aan het bed” en mensen op de werkvloer. Dit vinden wij 
een goede zaak.

  Enkhuizen moet minder, alleen in het uiterste geval en 
bij bewezen gebrek aan expertise, externen inhuren. 
We kunnen meer zelf dan we soms denken! Daar-
naast blijven kennis en vaardigheden dan behouden in 
de organisatie. 

  Een regiegemeente moet betekenen dat je de regie 
in handen houdt. Dit houdt volgens ons ook in dat je 
diensten als gemeente in eigen beheer zult moeten 
houden. Te vaak hebben we gezien dat diensten duur-
der en slechter werden na uitbesteding. Daarnaast 
was er vaak minder zeggenschap over de uitvoering. 

  De gemeente moet de expertise in huis hebben om 
aanbestedingen in goede banen te kunnen leiden en 
de offertes of projecten te kunnen beoordelen. 

  Het stadskantoor moet ruime openingstijden hebben; 
en dat het digitale loket een aanvulling hierop is en 
geen vervanging. 

  De bel- en herstellijn moet beter bereikbaar worden, 
bijvoorbeeld door een digitale meldfunctie en uitbrei-
ding van de bezetting. 

  De gemeente moet voor alle werknemers een goede 
werkgever zijn, met aandacht voor scholing en een 
prettige werksfeer.

  Centrale huisvesting is NIET nodig. Het huidige kan-
toor voldoet. 

  De gemeente moet een actief beleid voeren om 
burgers op hun rechten te wijzen. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan klacht- en bezwaarprocedures.  
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finAnCiën 

  Bij het maken van een sluitende begroting wordt 
gekozen voor een menselijke maat; prestigeprojecten 
zouden het wat ons betreft altijd moeten afleggen 
tegen voorzieningen voor de burgers.

  Verhoging van de heffingen met maximaal de inflatie. 

  Enkhuizen moet rekening houden met de draagkracht 
van haar inwoners. 

   Een inkomensgrens van 120% is prima, maar er moet 
wel oog zijn voor de armoedeval. 

onze standpunten

onze standpunten

  Enkhuizen moet bouwen naar vraag. Daarnaast wordt 
hierbij rekening gehouden met de woonwensen van 
de bevolking.

  Er moet worden gebouwd voor alle doelgroepen. We 
willen gebruik maken van de mogelijkheden van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening om meer sociale huur- 

en koopwoningen neer te zetten. Ook moet het aantal 
starterswoningen omhoog. 

 De binnenstad moet haar historische waarde houden. 
    Er moet aandacht zijn voor het “Wonen op water” 

waarbij gedoogde schepen een volwaardige vergun-
ning krijgen. 

BouwEn En wonEn



SP Enkhuizen
Hoekland 18
1602 MX Enkhuizen
Tel. 0228 318903
enkhuizen@sp.nl




