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INTRODUCTIE 
BAS staat voor Belangen Alkmaarse Samenleving. Dat houdt in dat BAS politiek actief is in 

Alkmaar. En onder Alkmaar verstaan wij heel Alkmaar, dus ook de voormalige gemeenten 

Schermer en Graft-De Rijp.

BAS is een lokale partij. Een partij dus waarin de gemeente Alkmaar de 
hoofdrol speelt en niet Den Haag. 
De mensen die deel uitmaken van BAS denken in de eerste plaats aan het Waagplein, De Mare 

of de Schermer en dan pas aan Den Haag. BAS heeft dus geen landelijke verplichtingen en ook 

geen landelijke belangen. Voor ons is er maar één belang en dat is het belang van de gemeente 

Alkmaar. Lokaal hebben wij de handen vrij om ons volledig voor Alkmaar in te zetten.

Waardoor onderscheidt BAS zich
BAS vindt het belangrijk dat u (de inwoner van de gemeente Alkmaar) meer bij de politiek wordt 

betrokken. Dat betekent in de eerste plaats dat wij vinden dat de verschillende partijen in de 

gemeente (bewoners, ondernemers en de politiek) meer met elkaar moeten overleggen en meer 

en beter met elkaar moeten communiceren. De Alkmaarse politiek moet vaker naar de burgers 

toe en dus niet alleen bij de verkiezingen. Als er grote beslissingen worden genomen over uw 

straat of uw buurt of als er plannen zijn om het verkeer anders in te richten, dan moeten de 

Alkmaarders vaker en beter worden geraadpleegd en gehoord. Dat kan natuurlijk niet altijd en 

overal maar toch moet dat meer dan nu gebeuren. BAS is ervan overtuigd dat hierdoor een 

betere belangenafweging mogelijk is.

Een mooi voorbeeld van een eerlijke afweging van belangen is wat BAS zelf heeft gedaan. Wij 

hebben door middel van verschillende enquêtes de mening van de Alkmaarders gevraagd over 

de Bierkade, de huisvesting van asielzoekers en de fusie met Schermer en Graft-De Rijp. Deze 

enquêtes zijn door veel Alkmaarders beantwoord. Met die antwoorden waren wij als lokale partij 

uitstekend geïnformeerd en konden wij uw lokale mening meenemen in onze besluitvorming.

BAS is realistisch, praktisch en lokaal
Over de koers van BAS het volgende: in onze besluiten staat realisme voorop en we zijn 

praktisch. We gaan voor zaken die haalbaar zijn. Onze realistische houding komt terug op de 

vele gebieden waar de gemeentelijke overheid werkzaam is. Dus op het gebied van parkeren, 

bouwen, de sociale agenda, duurzaamheid, sport, bereikbaarheid, uitgaan en nog veel meer. 

Als politieke partij zijn wij goed toegankelijk en benaderbaar. Onder andere via de BAS-website 

www.bas-alkmaar.nl. Op de website staan de mogelijkheden om contact te zoeken met de 

partij. Contact dat door BAS erg op prijs wordt gesteld. We vinden het dan ook geweldig om te 

zien dat steeds meer Alkmaarders ons weten te vinden met opmerkingen, ideeën en suggesties.
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Wij vinden dus dat de burgers een grotere stem moeten krijgen in de politiek. BAS gaat daarbij 

uit van de eigen kracht van de mensen. En mochten er mensen zijn die het niet redden, dan 

moet in de visie van BAS een overheid klaarstaan die op passende wijze ondersteuning biedt. 

Hierbij denken wij vooral aan de zorg voor ouderen, zieken en aan mensen met een verstande-

lijke of lichamelijke beperking en mensen met GGZ-problematiek. 

Alles bij elkaar genomen zijn wij overtuigd van de kracht van de burgers in de buurten,  

de wijken en de dorpen in heel Alkmaar. Daar wonen de mensen die met hun ideeën en hun 

initiatieven de Alkmaarse samenleving steeds beter vorm kunnen geven.

Wie zijn wij?
BAS is een lokale politieke partij en heeft momenteel twee raadsleden in de gemeenteraad  

van Alkmaar: Ben Bijl (fractievoorzitter) en Willem Peters. Bij het politieke werk wordt BAS  

ondersteund door de volgende enthousiaste en capabele Alkmaarders: John Baars, Boran 

Bilbal, Rita Hellemons, Rob Haverlag, Pieter Visscher en Remco Cevat. Wij ontvangen geen 

enkele financiële of andere steun vanuit Den Haag. BAS functioneert grotendeels op eigen 

kracht. En dat kunnen wij vooral doen omdat wij veel plezier hebben in en voldoening halen uit 

de politiek in Alkmaar.

Wij hopen dat deze introductie u inspireert om ons verkiezingsprogramma door te nemen. 

Daarin staan onze uitgewerkte standpunten. Standpunten die gebaseerd zijn op de principes 

die we hierboven hebben beschreven.

Vriendelijke groet,

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS  

Willem Peters, raadslid BAS



5

Verkiezingsprogramma BAS-Alkmaar

INHOUDSOPGAVE
INTRODUCTIE  

BAS - Belangen Alkmaarse Samenleving 3                  

INLEIDING 6

Wat is er al bereikt 6

Speerpunten van BAS 2018-2022 7

Verkiezingsprogramma anticipeert   7

VERKIEZINGSPROGRAMMA
1. Veiligheid 8

2. Parkeren 11

3. Luister naar de Alkmaarders 14

4. Economie 17

5. Onderwijs 20

6. Ouderen 23

7.  Jeugdbeleid 26

8. Sport 28

9.  Duurzaamheid en gezond milieu 31

10. Gemeentefinanciën  35   

11. De polder 39

12. Groen Alkmaar 41

13. Bereikbaarheid (auto, fiets, bus, voetgangers) 44

14. Uitgaan, evenementen en handhaving in Alkmaar 47

15. Wonen 50

16. Gezondheid, WMO, Jeugd en Participatie 53

17. Kunst en cultuur 57

18. Historische erfgoed in Alkmaar 60

19. Alkmaar wordt een trotse regenboogstad 63

20. Integratie 66

21. Dierenwelzijn 68

22. Buurthuizen, wijkcentra en dorpshuizen: een centrale rol 70



6

Verkiezingsprogramma BAS-Alkmaar

INLEIDING
BAS is een lokale partij die de Belangen van de Alkmaarse Samenleving centraal stelt. BAS 

wil openstaan voor alle ideeën, tips, klachten, enz. van de burgers in Alkmaar, de Schermer en 

Graft-De Rijp. Onze gemeente verdient een partij die opkomt voor het belang van haar burgers, 

die beschermt wat kwetsbaar is, die bereid is nieuw beleid te maken en die bereid is bestaand 

beleid, dat niet optimaal werkt, aan te passen. BAS wil door middel van periodieke peilingen 

weten wat de burger van specifieke en lokale zaken vindt. Dat laat BAS meewegen in haar 

koers.

BAS bestaat ruim 2 jaar en heeft alleen of samen met anderen het volgende bereikt voor onze 

gemeente:

Wat is er al bereikt

• Behoud bruggen Alkmaar-Noord plus beter onderhoud

•  Motie: besluit voor maximaal behoud monumenten  
Westerlicht/Cadettenschool

• Motie: stimuleren studentenhuisvesting

• Verfraaiing afvalcontainers (bestickeren) 

• Motie: viering 50 jaar AZ in Alkmaar

• Een eerste aanzet voor bouw historische Popelmanspoort

Verder heeft BAS aandacht gevraagd voor en informatie over de volgende onderwerpen: een 

nieuw dierentehuis in Alkmaar, strengere aanpak inbrekers, mogelijkheden huisvesting status-

houders, gebruiksmogelijkheden voormalig Belastingkantoor Robonsbosweg, verbetering 

informatie gemeentelijke website, aanpak doorstroming Geestersingel, onderzoek naar finan-

ciële gegevens college Alkmaar, stand van zaken m.b.t. de vrijwillige politie, veiligheid bruggen 

in de gemeente Alkmaar, ontwikkelingen dorpshart Stompetoren, OV van en naar Alkmaar en 

huisvesting COC Noord-Holland-Noord.
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Speerpunten van BAS 2018-2022

• 500 extra parkeerplekken in de wijken realiseren 

• Referendum over vuurwerk

•  Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen

• Alkmaar in top 5 veiligste steden Nederland

• Schoolzwemmen moet terug

• 200 extra jongeren- en studentenwoningen in Alkmaar

• Handhaving huidige voorzieningenniveau in het buitengebied

Verkiezingsprogramma anticipeert 
Het verkiezingsprogramma van BAS beschrijft 

hoe wij het Alkmaarse belang zullen behartigen 

in de gemeenteraad. De kracht van onze partij 

komt voort uit de participatie van de Alkmaar-

ders en het anticiperen op invloeden van binnen- 

en buitenaf. Veel onderwerpen zullen de  

komende jaren beïnvloed worden door verande-

ringen. En die veranderingen gaan steeds sneller. 

Daarom zullen wij ons programma met volledige 

participatie jaarlijks zo veel mogelijk updaten, om 

optimaal het Alkmaarse belang te kunnen blijven 

behartigen. Dit doen wij onder andere door het 

inzetten van panels uit de achterban en door het 

houden van enquêtes. 

Als wij in ons verkiezingsprogramma over  

Alkmaar praten dan praten we over het hiernaast 

rood omkaderde stedelijke en landelijke gebied. 

Dus de hele gemeente Alkmaar:  

van Markenbinnen tot Koedijk en van De Hoef 

tot Schermerhorn.
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1

Veiligheid

SPEERPUNTEN:

•  Alkmaar in top 5 veiligste steden Nederland

•  Miljoen extra naar veiligheid

•  Proef met drone-beveiliging

•  Promoten Politie-app (contact met de wijkagent)

•  Mobiele post voor toezicht, handhaving en aangifte

•  Stimuleringsbijdrage inbraakpreventie woningen en aanvullende 
maatregelen tegen inbrekers

•  Alle hulpdiensten optimaal beschermen tegen elke vorm  
van agressie

•  Vrijwillige politie verder ontwikkelen

•  Uitbreiding cameratoezicht

•  Prioriteit voor bestrijding illegale wietteelt

•  Referendum vuurwerk
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Alkmaar in top 5 veiligste steden Nederland
Je veilig voelen in je huis en in de buurt waar je woont is een absolute voorwaarde voor 

een gelukkig, plezierig en ontspannen leven. Veiligheid is dus een prioriteit. Alkmaar 

heeft net als alle andere steden problemen op veiligheidsgebied. Om die problemen aan 

te pakken stelt BAS de volgende maatregelen voor:

Miljoen extra naar veiligheid
BAS is ambitieus en wil dat Alkmaar in de top 5 komt van veiligste steden in Nederland. Om dat 

te bereiken willen wij een miljoen extra besteden aan veiligheid. Dat geld kan op veel gebieden 

worden ingezet. In de eerste plaats zou BAS graag meer blauw op straat zien. BAS vindt dat er 

in Alkmaar een centrale rol is weggelegd voor de wijkagent. Ook vinden wij dat cameratoezicht 

op meerdere plaatsen in de gemeente kan worden uitgebreid. Het aantal stadstoezichthouders 

mag toenemen. Bovendien pleiten wij voor invoering van een mobiele post voor toezicht, hand-

having en aangifte. Ook mag de politie, onder strikte voorwaarden, ook bij kleinere vergrijpen 

krachtdadiger optreden.

Proef met drone-bewaking
BAS wil in navolging van meerdere gemeenten onderzoeken of drone-bewaking, bijvoorbeeld 

bij bedrijventerreinen, zinvol en gewenst is. Bij inbraak of brand zou een drone moeten uit-

vliegen om beelden te maken die kunnen worden doorgezet naar de meldkamer. Ook zouden 

drones, indien de wetgeving daarvoor ruimte biedt, als bewaking en beveiliging kunnen worden 

ingezet bij grote evenementen waar massa’s mensen op de been zijn. De drones kunnen dan 

van toegevoegde waarde zijn voor de hulpdiensten. 

Promoten Politie-app (contact met de wijkagent)
BAS wil de politie-app flink gaan promoten. Deze app is nu bij veel Alkmaarders onbekend. 

De politie-app is een gratis app met relevante informatie van en over de politie. Via de app kan 

makkelijk en snel contact gelegd worden met de politie en dus ook met uw wijkagent. Met deze 

app zet de politie een nieuwe stap in het verbeteren van haar dienstverlening. BAS wil met de 

promotie van de politie-app vooral de wijkagent dichter bij de Alkmaarder brengen. 

Mobiele post voor toezicht, handhaving en aangifte
BAS ziet toegevoegde waarde in een mobiele post voor handhaving, toezicht en aangifte, zeker 

nu steeds meer politiebureaus worden opgeheven. Met deze mobiele post kan het bevoegd 

gezag, stadstoezichthouders en jongerenwerkers daar worden ingezet waar dat (tijdelijk) het 

meest nodig is. Als bijvoorbeeld hangjongeren overlast geven dan is het verstandig om de 

politie, stadstoezichthouders en jongerenwerkers ter plekke te brengen. Dan kan men beter 
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toezicht houden en eventueel snel en adequaat ingrijpen. Bovendien is het voordeel van een 

mobiele post dat burgers makkelijker en sneller aangifte kunnen doen.

Stimuleringsbijdrage inbraakpreventie woningen en aanvullende  
maatregelen tegen inbrekers
Inbraakpreventie bij woningen wordt steeds belangrijker. Beveiliging van koop- en huurwoningen 

kan met simpele maatregelen altijd beter en daar willen wij aan bijdragen met een stimulerings-

bijdrage voor inbraakpreventie. BAS wil bovendien een aanscherping van het beleid tegen  

woninginbraken. In plaats van alleen een strafrechtelijke aanpak bij vervoer inbrekerswerktuigen 

moet er ook een bestuursrechtelijke bestraffing komen. Die bestuurlijke bestraffing maakt het 

mogelijk veel hogere boetes uit te delen.

Alle hulpdiensten optimaal beschermen tegen elke vorm van agressie
Politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere hulpverleners moeten worden beschermd 

tegen elke vorm van agressie. BAS ergert zich aan het toenemende geweld tegen hulpverleners 

en wil dat hier fors tegen wordt opgetreden. Agressieve gewonden, dronken omstanders en 

mensen die ontevreden zijn over de aanrijtijd reageren zich steeds vaker af op hulpverleners. 

BAS wil een uniforme aanpak tegen dit stuitende gedrag. Ons respect voor het werk van alle 

hulpverleners moet worden vertaald in extra bescherming voor deze beroepsgroep en forse 

bestraffing van overtreders.    

Vrijwillige politie verder ontwikkelen
BAS vindt het belangrijk dat de vrijwillige politie meer kansen krijgt. Politievrijwilligers willen 

naast hun reguliere baan of zorgtaak in hun vrije tijd functioneren als ondersteuners van de 

reguliere politie. Zij zijn vooral actief bij surveillance en handhaving op straat. De vrijwilligers 

hebben een uniform en vervullen een deel van de politietaken.

Uitbreiding cameratoezicht
Cameratoezicht is een effectief middel gebleken tegen criminaliteit. Daarom is BAS voor een 

uitbreiding van gericht cameratoezicht indien daaraan behoefte bestaat. Uiteraard met volledige 

inachtneming van de privacy van de Alkmaarse burgers.

Prioriteit voor bestrijding illegale wietteelt
BAS wil bestrijding van de illegale wietteelt tot prioriteit maken. Vaak vindt deze teelt plaats  

in woonwijken. Daarmee loopt de burger risico op kortsluiting. BAS wil geen gereguleerde 

wietteelt in Alkmaar. 

Referendum vuurwerk
BAS wil een referendum over vuurwerk en de Alkmaarders een keuze geven op dit gebied.
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2

Parkeren

SPEERPUNTEN:

•  500 extra parkeerplekken in de wijken

•  Onderzoek naar stop- en shoptarief in bepaalde winkelstraten

•  Handhaven papieren bezoekerskaart

•  20% procent korting op bewonersparkeervergunning 

•  Proef met gratis parkeren op koopzondagen in parkeergarages

•  Gratis parkeren bij winkelcentra moet blijven

•  Betaling bij parkeerservicekantoor

•  Evaluatie ParkeerService

Een goed, goedkoop en duidelijk parkeerbeleid is het visitekaartje van de gemeente Alkmaar. 

Daarom heeft BAS meerdere voorstellen om het parkeerbeleid te verbeteren.
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500 extra parkeerplekken in de wijken
BAS wil vanwege de parkeerproblemen in bijna alle wijken van Alkmaar in totaal 500 

extra parkeerplekken realiseren in de komende 4 jaar. Inbreiplekken voor woningbouw 

zal BAS kritisch toetsen op de toevoeging van extra parkeerplaatsen.   

Onderzoek naar stop- en shoptarief in bepaalde winkelstraten 
BAS wil graag een onderzoek naar de mogelijkheid van invoering van stop- en shoptarieven  

in bepaalde winkelstraten in de gemeente Alkmaar. Op deze parkeerplaatsen kunnen mensen 

hun auto kwijt voor een kort winkelbezoek en tegen sterk gereduceerd tarief. Omdat het de 

bezoekers makkelijker en goedkoper wordt gemaakt, verwacht BAS dat met deze tarieven een 

impuls gegeven kan worden aan het economische leven.                                                

Handhaven papieren bezoekerskaart 
BAS wil de papieren bezoekerskaart handhaven. We vinden die kaart een goede en  

sympathieke service voor de inwoners van Alkmaar en de bezoekers.

20% procent korting op bewonersparkeervergunning
De prijs voor een bewonersparkeervergunning willen we verlagen met 20%. BAS wil dat het 

parkeren voor bewoners zo makkelijk en goedkoop mogelijk wordt gemaakt. 
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Proef met gratis parkeren op zondagen in de parkeergarages 
BAS wil een pilot om op zondagen in januari en februari gratis te kunnen parkeren in de  

parkeergarages. Op deze manier willen wij kijken of het bezoek aan de parkeergarages zal  

toenemen. Voordelen: hoe meer auto’s in de garages, hoe meer ruimte op straat en vergroting 

van de bekendheid van de Alkmaarse parkeergarages.

Gratis parkeren bij de winkelcentra moet blijven
Om de winkelcentra in Alkmaar aantrekkelijk te houden moet parkeren daar absoluut gratis 

blijven. Dat is een gewaardeerde service voor de bezoekers en kan een impuls geven aan de 

Alkmaarse economie.

Betaling bij parkeerservicekantoor
BAS wil dat parkeervergunningnota’s te allen tijde betaald kunnen worden in het parkeer-

servicekantoor op het Mallegatsplein bij het Stadskantoor. Dit om de mensen tegemoet te 

komen die moeite hebben om via het digitale loket in te loggen.

Evaluatie ParkeerService
Ook wil BAS een evaluatie naar het functioneren van ParkeerService. Wij willen weten of de  

uitvlechting van het parkeerbedrijf een goede en financieel gezonde zaak is geweest en we 

willen weten of het misschien beter kan.
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3

Luister naar de burger

SPEERPUNTEN:

•  BAS wil dat de bewoners van Alkmaar meer bij de politieke besluit-
vorming worden betrokken

•  BAS geeft zelf het goede voorbeeld door regelmatig de mening van  
de inwoners te peilen

•  Referendum over vuurwerk in Alkmaar

•  Alkmaarders kiezen zelf hun burgemeester

•  Lokaal vergaderen

•  De burgerbegroting

BAS wil dat de bewoners van Alkmaar meer bij de politieke 
besluitvorming worden betrokken
De lokale politiek moet volgens BAS minder ‘besturen voor burgers’, maar meer ‘besturen mét 

burgers’. In het ‘besturen samen met de burgers’ worden de inwoners van Alkmaar gezien 

als gewaardeerde raadgevers/initiatiefnemers, dit in tegenstelling tot ‘besturen voor burgers’, 

waarbij de burgers worden gezien als lastige en te mondige klanten. We zien de laatste jaren 

een ontwikkeling dat er allerlei voorstellen zijn, waar de bewoners van Alkmaar niet of niet vol-

doende bij betrokken zijn. BAS vindt dat fout. Dat is besturen voor de burgers. Wij vinden dat 
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de politiek de burgers meer moet betrekken bij de besluitvorming, bijvoorbeeld door middel van 

referenda. Dat betekent niet dat de burgers altijd gelijk krijgen. Het betekent wel dat de politiek 

de burgers serieus neemt. Want er zijn genoeg Alkmaarders die iets vinden, die actief zijn en die 

met plezier iets willen ondernemen (kijk alleen maar naar het vrijwilligerswerk, de mantelzorg, 

buurtinitiatieven, de wijkcentra en de bewonersverenigingen). Al die betrokken burgers verdienen 

een betere, eerlijke en serieuze plek aan de politieke tafel van onze gemeente Alkmaar.

BAS geeft zelf het goede voorbeeld door regelmatig de mening van de 
inwoners te peilen 
BAS heeft zelf het goede voorbeeld gegeven. Wij hebben meerdere peilingen georganiseerd om 

de mening van de Alkmaarse burgers te horen. Onderwerpen waren: huisvesting asielzoekers, 

de Bierkade en de fusie met Graft-De Rijp en Schermer. Daarop hebben wij duizenden reacties 

gehad die BAS in zijn besluitvorming kon meenemen. Dat verstaat BAS onder vragen naar,  

luisteren naar en serieus nemen van de inwoners. Dat is besturen met de Alkmaarders. Zo wil 

BAS vorm geven aan een fatsoenlijke en betrokken Alkmaarse maatschappij.

BAS wil graag uw mening
over de Bierkade/Wageweg...



16

Verkiezingsprogramma BAS-Alkmaar

Referendum over vuurwerk in Alkmaar
BAS is voorstander van een referendum. Wij vinden ook dit een goed instrument om de 

Alkmaarders meer bij de politiek te betrekken. BAS vindt vuurwerk rond Oud en Nieuw 

een goed onderwerp om een referendum over te houden: er zijn veel meningen over, er 

is een levendige discussie en het onderwerp leeft in de gemeente Alkmaar. In het refe-

rendum kunnen verschillende mogelijkheden met betrekking tot vuurwerk aangegeven 

worden. De Alkmaarder kan een keuze maken en de politiek kan die keuze meenemen 

in de besluitvorming.

Alkmaarders kiezen zelf hun burgemeester (zodra dat wettelijk mogelijk is)
Ook een mooi voorbeeld van grotere betrokkenheid is de keuze voor de burgemeester. BAS 

vindt het niet langer van deze tijd dat een burgermeester wordt benoemd door buitenstaanders. 

Dat onduidelijke en mistige benoemingscircus moet worden opengebroken. Er moet een 

duidelijke procedure komen waarbij de Alkmaarders zelf hun burgemeester kunnen kiezen uit 

meerdere kandidaten. Als lokale partij willen wij lokale oplossingen, ook bij de keuze voor een 

nieuwe burgemeester.

Lokaal vergaderen
Officiële vergaderingen van de gemeenteraad van Alkmaar vinden nu alleen maar plaats in de 

Langestraat. BAS vindt dat de plek om te vergaderen en te besluiten kan wisselen. Wij stellen 

voor, als de agenda daartoe aanleiding geeft en als proef, om ook op andere locaties in onze 

gemeente Alkmaar te vergaderen. BAS zelf vergadert ook op meerdere locaties en dat bevalt 

prima.

Burgerbegroting
BAS vindt het een goed idee dat de Alkmaarders voor een deel zelf gaan bepalen waar de 

gemeente geld aan uitgeeft. De burgerbegroting is daarvoor een prima instrument. Met deze 

begroting kunnen de burgers invloed uitoefenen op het besteden van het geld van de gemeente 

Alkmaar. Wij stellen voor dat Alkmaar gaat werken met het Haagse model: er worden thema’s 

gekozen, daar wordt geld aan verbonden en daarna worden concrete projecten voorgesteld. 

De inwoners van Alkmaar die zich daarvoor hebben opgegeven kunnen vervolgens de vijf beste 

projecten kiezen. Dit is wat BAS bedoelt met meer invloed geven aan de inwoners van Alkmaar.
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4

Economie

SPEERPUNTEN:

•  De ondernemer centraal (MKB en familiebedrijven)

•  Voorrangspositie Alkmaarse en lokale bedrijven

•  Verdubbeling aantal Shopping Nights in combinatie met gratis  
parkeren in de garages

•  Extra investering van een half miljoen euro in Overstad

•  Elke week een Social Deal voor bezoekers en bewoners van de 
gemeente Alkmaar

•  Actieve lobby (grote) werkgevers naar Alkmaar halen

•  Een supermarkt in de Vroonermeer

De ondernemer centraal (MKB en familiebedrijven)
Een gezonde Alkmaarse economie is voor iedereen belangrijk. BAS wil daarom de ondernemer 

centraal stellen, onder andere door de regeldruk te verlagen. Ook wil BAS startende onder-

nemers financieel ondersteunen door hen in het eerste jaar van hun ondernemerschap vrij te 

stellen van het betalen van OZB. BAS vindt dat Citymarketing Alkmaar beter en professioneler 

moet worden georganiseerd. Als Alkmaar economisch mee wil blijven doen, dan moet alles op 

alles worden gezet om aansluiting te behouden bij de Randstad. Daarom moeten bedrijven-
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terreinen ook beter worden ontsloten en gemoderniseerd en moet de bereikbaarheid en door-

stroming van Alkmaar fors verbeteren. BAS pleit daarom voor een snelle en ingrijpende aanpak 

van de Westelijke Randweg. 

Voorrangspositie Alkmaarse en lokale bedrijven
BAS wil ook dat lokale ondernemers bij aanbestedingen voorrang krijgen. Dat is beter voor de 

lokale economie en voor het milieu want er hoeft veel minder te worden vervoerd (personeel en 

goederen). 

Verdubbeling aantal Shopping Nights in combinatie met gratis 
parkeren in de garages, na overleg met de ondernemers
Om Alkmaar aantrekkelijker te maken voor dagjesmensen, toeristen en de eigen bewo-

ners wil BAS een verdubbeling van het aantal Shopping Nights. Dit om de teruglopende 

koopavond te compenseren. BAS stelt ook voor om het parkeren in de garages tijdens 

de Shopping Nights gratis te maken. En wat BAS betreft mogen in de zomer de winkels 

één keer per maand extra open tot 20.00 uur.

Extra investering van een half miljoen euro in Overstad
Overstad heeft de speciale aandacht van BAS. Dit gebied heeft enorm veel mogelijkheden die 

tot nog toe slechts mondjesmaat worden benut. Ontwikkelingen in het Ringerscomplex met  

betrekking tot ondernemen, wonen en andere activiteiten krijgen de steun van BAS. Dit complex 

moet een spilfunctie krijgen tussen Overstad zelf en de binnenstad. De entree van Overstad via 
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de Texelse Brug wil BAS verfraaien door het planten van bomen en het gebruik van veel groen. 

Ook zou hier meer gewerkt moeten worden met mooi straatmeubilair, bijvoorbeeld: lantaarn-

palen en ander straatmeubilair van Alkmaars design. Wij vinden ook dat het gebied rond de 

Oosterwezenstraat en Kwakelkade urgent moet worden opgeknapt. Bovendien zouden wij 

graag een duidelijkere en betere samenhang willen zien tussen de verschillende ontwikkelingen 

op het gebied van wonen, werken en verkeer. 

Elke week een Social Deal voor bezoekers en bewoners van de  
gemeente Alkmaar
BAS wil in januari en februari elke week een Social Deal. Voorbeelden: 50% korting op een 

museumbezoek of de eerste 40 auto’s gratis parkeren in de parkeergarages. Op deze manier 

kan het bezoek aan de stad worden gestimuleerd. 

Actieve lobby (grote) werkgevers naar Alkmaar halen
BAS wil dat Alkmaar een economische spilfunctie gaat vervullen boven het Noordzeekanaal. 

Op dit moment concentreert het economische leven zich vooral in de Metropoolregio  

Amsterdam (MRA). Alkmaar moet veel meer moeite doen om daarbij aansluiting te vinden. Dan 

zijn er meer mogelijkheden om (grote) bedrijven naar Alkmaar te halen en meer toeristen onze 

kant uit te krijgen. Daarom zet BAS in op een sterke lobby om dit voor elkaar te krijgen. Onze 

motivatie is duidelijk: meer en meer diverse werkgelegenheid in Alkmaar.

Een supermarkt in de Vroonermeer
BAS is voor het bouwen van een supermarkt in de Vroonermeer. De bewoners van de Vrooner-

meer Zuid en Noord hebben recht op deze noodzakelijke voorziening.
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5

Onderwijs

SPEERPUNTEN:

•  200 extra jongeren- en studentenwoningen in Alkmaar

•  Behoud bestaande schoolgebouwen en verbetering leefklimaat

•  Integrale Kindcentra (IKC) verder ontwikkelen

•  Brede school in Vroonermeer-Noord

•  Hoger onderwijs in Alkmaar

•  Verdere samenwerking tussen het onderwijs en het Alkmaarse en 
regionale bedrijfsleven

•  Schoolzwemmen terug

•  Twee excellente scholen binnen de gemeente Alkmaar

•  Financiële ondersteuning bijles laagste inkomens
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200 extra jongeren- en studentenwoningen in Alkmaar
Als je een aantrekkelijke stad wil blijven voor jongeren en studenten dan moet er onder 

andere gezorgd worden voor voldoende en betaalbare woningen. BAS wil dat er op kor-

te termijn serieus werk wordt gemaakt van 200 extra jongeren- en studentenwoningen. 

Dit kan in de vorm van containerwoningen maar ook met modulaire en duurzame bouw 

van flexibele units. De gemeente moet haar rol als aanjager van ontwikkelingen op dit 

gebied meer gestalte gaan geven.

Behoud bestaande schoolgebouwen en verbetering leefklimaat
BAS vindt behoud van de scholen in de wijken en in de dorpen vanzelfsprekend. Ook vindt 

BAS dat er permanent gewerkt moet worden aan een optimaal leer- en verblijfsklimaat in de 

schoolgebouwen. Er moet sprake zijn van een gezond leefmilieu: optimale luchtkwaliteit,  

goede temperatuur, comfort, licht en geluid. De Alkmaarse schoolkinderen verdienen dit. Wel 

moet bij de toekomstige ontwikkelingen rekening worden gehouden met krimp bij het aantal 

schoolkinderen

Integrale Kindcentra (IKC) verder ontwikkelen
BAS steunt de verdere ontwikkeling van Integrale Kindcentra (samenwerkingsverbanden tussen 

kinderopvangorganisaties en basisscholen). De combinatie van een voorschoolse en vroeg-

schoolse aanpak gecombineerd met basisonderwijs en jeugdzorg kan goed werken, juist door 

de groeiende betrokkenheid van de ouders. Een inspirerend voorbeeld is het plan ‘Leren Loont’ 

uit Rotterdam. Kern van het plan: alle kinderen moeten kunnen rekenen op een passende plek 

in het onderwijs waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten zo goed mogelijk 

kunnen benutten. Drie doelen: verbeteren onderwijsresultaten, minder schooluitvallers en  

betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Brede school in Vroonermeer-Noord
De ontwikkeling van een nieuwe brede school in Vroonermeer-Noord waar plaats moet zijn voor 

zowel het confessioneel als openbaar onderwijs steunt BAS van harte. Deze brede school biedt 

kinderen, jongeren en hun ouders een sluitend netwerk van voorzieningen waardoor  

onderwijs, activiteiten, opvang en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. De besturen van SAKS 

en Ronduit zijn aan zet om te komen tot een evenwichtige en duurzame uitwerking van de 

plannen. BAS houdt een corrigerende vinger aan de pols mocht de uitwerking niet volgens plan 

verlopen. 

Hoger onderwijs in Alkmaar
Alkmaar heeft de Hogeschool Inholland binnen haar grenzen. BAS kent deze school een  
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belangrijke plaats toe. Als politiek moeten wij er alles aan doen om de Hogeschool te behouden 

voor de stad en voor de regio. Alkmaar wil een sterke regiogemeente zijn en daar hoort een 

goed geoutilleerde Hogeschool bij. Verder is het studentenleven cruciaal voor de levendigheid 

en toekomst van de gemeente Alkmaar. Het gezegde “De jeugd heeft de toekomst” is waar en 

daarom is de Hogeschool cruciaal voor veel sociaaleconomische ontwikkelingen in de gemeente. 

Dat is ook de reden waarom BAS de jongeren- en studentenhuisvesting hoog op de agenda 

heeft gezet. 

Verdere samenwerking tussen het onderwijs en het Alkmaarse  
en regionale bedrijfsleven
Het bedrijfsleven heeft baat bij personeel dat goed is opgeleid en makkelijk aansluiting vindt 

op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de instanties. Samenwerking tussen de Hogeschool en 

de ROC’s en het bedrijfsleven kan zorgen voor innovatie en werkgelegenheid. BAS steunt een 

verdergaande samenwerking die onder andere tot uiting komt in Techniekpact. Dat pact moet 

verder ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Schoolzwemmen terug
De gemeente Alkmaar heeft veel water binnen zijn grenzen. Het is dus van vitaal belang dat  

kinderen goed leren zwemmen. Zeker gezien een landelijke stijging van het aantal jonge  

mensen dat verdrinkt. Dat kan en mag niet. Schoolzwemmen moet, maar dan wel met zeer 

duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid tijdens de zwemlessen.

Twee excellente scholen binnen de gemeente Alkmaar
BAS streeft naar twee excellente scholen binnen de gemeente Alkmaar. Dat zijn scholen met 

bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek  

excellentieprofiel. BAS vindt dat het streven naar twee excellente scholen de verscheidenheid 

en kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Alkmaar vergroot. Alkmaar mag voortaan niet 

meer ontbreken op het ranglijstje Excellente Scholen.

Financiële ondersteuning bijles laagste inkomens
BAS wil dat iedere leerling de kans krijgt een zo hoog mogelijke opleiding af te ronden,  

ongeacht de financiële positie van de ouders. Wij willen daarom financiële ondersteuning  

voor de laagste inkomens in Alkmaar voor bijles, zodat ook kinderen die extra begeleiding 

nodig hebben dat krijgen. Ambitie om uit het onderwijs te halen wat er te halen valt mag niet 

gesmoord worden door geldgebrek.
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6

Ouderen

SPEERPUNTEN:

•  Minimaal 15% huurwoningen voor 2025 levensloopbestendig

•  Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen

•  Voorrang op geschikte huurwoning bij inwoning ouder(s) aan wie 
mantelzorg wordt verleend

•  Activiteiten in wijkcentra voor 65+’ers vanuit WMO

•  Meer buurtcoaches o.a. ter bestrijding van eenzaamheid 

•  Meer mogelijkheden voor om- en bijscholing 50+’ers 

•  Parkeerruimte voor scootmobiels 

BAS wil dat ouderen deel blijven uitmaken van de Alkmaarse samenleving. Ouderen hebben 

voor de samenleving per definitie meerwaarde in de vorm van levenservaring en (vak)kennis 

en daarnaast maakt zorg en aandacht voor ouderen deel uit van een fatsoenlijke samenleving. 

Ouderen moeten het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat zij een grote toegevoegde waarde 

hebben voor de maatschappij, ook na beëindiging van hun werkzame leven.

Minimaal 15% huurwoningen voor 2025 levensloopbestendig
Omdat ouderen langer thuis wonen, vindt BAS het belangrijk dat de woningen hiervoor geschikt 
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zijn. Een levensloopbestendige woning is een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht 

waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven. Dit is vooral nuttig en zinvol als senioren in een 

fase komen waarbij het niet meer vanzelf gaat. Dan moet de veiligheid en de toegankelijkheid in 

en om huis verzekerd zijn.

Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen
Om mobiel te blijven en niet door financiën beperkt te worden, wil BAS dat de  

mogelijkheid van gratis openbaar vervoer voor ouderen wordt onderzocht. 

Door gratis reizen aan te bieden, geef je de ouderen met geringe financiële armslag 

de mogelijkheid makkelijker een boodschap te doen, om iemand te ontmoeten en of 

een activiteit te ondernemen. Daarmee kan het gevoel van sociaal isolement worden 

doorbroken.

Voorrang op geschikte huurwoning bij inwoning ouder(s), aan wie  
mantelzorg wordt verleend
Mantelzorg is onontbeerlijk als ouderen langer thuis blijven wonen. Om dit beter in de Alkmaarse 

maatschappij in te bedden zou het mogelijk moeten zijn om ouder(s) eventueel in huis te  

nemen. Hier vindt BAS een voorrangsregeling voor een geschikte huurwoning bespreekbaar. 

Dit uiteraard in overleg met corporaties, gemeenten en de andere partners.

Activiteiten in wijkcentrum voor 65+’ers vanuit WMO
Participatie van ouderen in de Alkmaarse samenleving is van het grootste belang. Omdat  

ouderen vaker zelfstandig wonen, ligt een geïsoleerd bestaan op de loer. Het is van belang  

dat er contact blijft tussen ouderen onderling en de verschillende generaties in de wijken.  

Activiteiten in en rondom de Alkmaarse buurthuizen, wijkcentra en dorpshuizen zijn volgens 

BAS daarom van groot belang. Deze centra moeten in staat worden gesteld om blijvend meer 

en meer diverse activiteiten te organiseren. 

Meer buurtcoaches o.a. ter bestrijding eenzaamheid 
Eenzaamheid is een groeiend probleem, zeker onder ouderen. Voor BAS is duidelijk dat we  

niet op onze handen moeten blijven zitten. Wij zien een rol voor de buurtcoaches in deze 

problematiek. Zij kennen de wijk en kunnen potentieel eenzame mensen benaderen om deel te 

nemen aan activiteiten en of bezigheden in de wijkcentra. Maar zij kunnen ook professionals 

inschakelen als de situatie van de ouderen dat vereist.
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Meer mogelijkheden voor om- en bijscholing 50+’ers 
Ondanks de aantrekkende economie kan een groot deel van de werkeloze 50+’ers niet meer 

aan het werk komen, terwijl de AOW-leeftijd stijgt. BAS vindt het niet acceptabel dat deze 

groep steeds moeilijker aan het werk komt. Daarom moet er effectieve ondersteuning komen. 

Dit wil BAS doen door vanuit de gemeente meer bij- en omscholingstrajecten beschikbaar 

te stellen en extra in te zetten op werkgelegenheid bij diezelfde gemeente. BAS wil en zal de 

groep 50+’ers absoluut niet opgeven.

Parkeerruimte voor scootmobiels
BAS wil onderzoeken of er behoefte bestaat aan parkeerruimte voor scootmobiels bij openbare 

gebouwen (bijv. de bibliotheek) maar natuurlijk ook bij complexen waar veel ouderen wonen. 

Mocht de behoefte concreet zijn dan willen wij die parkeerruimteruimte realiseren.
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7

Jeugdbeleid

SPEERPUNTEN:

•  Alle regelingen voor verschillende vormen van dienstverlening bij 
elkaar brengen in 1 loket

•  Jeugdzorg moet niet abrupt stoppen bij 18 jaar

•  Aanpak hangjongeren

•  Jongeren stimuleren om te sporten

BAS ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen  

in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Daarom wordt samenwerking 

gezocht met de onderwijsinstellingen in de gemeente. Vroeg ingrijpen in problematische  

gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg. De fractie van BAS vindt het  

familie- en gezinsleven van groot belang. Door een goede opvoeding wordt kinderen en  

jongeren geleerd met regels en verantwoordelijkheden om te gaan. Soms is bij die opvoeding 

hulp nodig en dan moet de gemeente Alkmaar er staan met reële en concrete ondersteuning.

Alle regelingen voor verschillende vormen van dienstverlening bij elkaar 
brengen in 1 loket
Veel kinderen en gezinnen hebben te maken met meerdere vormen van hulpverlening. Wij willen 

alle regelingen voor die hulpverlening nog meer bij elkaar brengen, zodat de verschillende 
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organisaties goed gaan samenwerken en meer resultaten boeken. Dit moet gebeuren onder de 

verantwoordelijkheid van de samenwerkende gemeenten in de regio.

Jeugdzorg moet niet abrupt stoppen bij 18 jaar
Indien nodig moet er een concreet vervolgprogramma voor jongvolwassenen beschikbaar zijn. 

Jongeren vanaf 18 jaar hebben recht op overgangsregelingen, gericht op zelfredzaamheid, 

scholing en ondersteuning van keuzevrijheid. Het accent moet liggen op het voorkomen van 

problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene 

jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en 

jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg. 

Aanpak hangjongeren
Een gedegen aanpak van hangjongeren vereist samenwerking en inzet van verschillende  

partijen. De gemeente Alkmaar is verantwoordelijk om de verschillende partijen bij elkaar te 

brengen. BAS ziet veel gunstige effecten van het afleggen van huisbezoeken door de politie  

en/of jongerenwerkers. Met dat beleid moet dus worden doorgegaan. Ook omdat hierdoor  

de ouders bewust worden gemaakt. Politieagenten die speciaal zijn opgeleid om met jeugd om 

te gaan, kunnen een belangrijke rol spelen. 

Jongeren stimuleren om te sporten
Sportdeelname is gezond, kan zorgen voor een gezonde levensstijl en gaat overgewicht 

tegen. Overgewicht is ook in Alkmaar een groeiend probleem. BAS vindt dat de politiek 

alles uit de kast moet halen om obesitas een halt toe te roepen. Hier zien wij een grote 

rol voor het lager en middelbaar onderwijs.
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8

Sport

SPEERPUNTEN:

•  Controle over Alkmaar Sport NV

•  Veel aandacht voor accommodatiebeleid

•  Schoolzwemmen terug

•  Geen verplichte fusie Alkmaarse voetbalverenigingen

•  Behoud Alkmaarse zwembaden

•  Sport in de wijk stimuleren evenals breedtesport

•  Olga Commandeurplein voor ouderen

•  Veel aandacht voor gehandicaptensport

•  Grote sportevenementen

BAS vindt sport belangrijk: het is goed voor de gezondheid en door te sporten komen we elkaar 

tegen, ontstaan nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit.

Controle over Alkmaar Sport NV
De verzelfstandiging is een goede ontwikkeling geweest maar het moet niet doorslaan. BAS 

hoort signalen uit de Alkmaarse sportwereld dat het contact met de sportbasis niet verloren 
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moet gaan door een te forse focus op het ondernemen. De nadruk moet op sport blijven liggen; 

er mag geen verwatering plaatsvinden. De leiding van Alkmaar Sport NV doet goed werk maar 

moet niet meer willen dan de sport/sportverenigingen aankunnen. Voor een betere controle 

en om een goed overzicht te behouden, vindt BAS het een goed idee om een nieuw controle-

orgaan in te stellen voor Alkmaar Sport NV.

Veel aandacht voor accommodatiebeleid
De uitvoering en beoefening van de meeste sporten staat of valt met een fatsoenlijke  

accommodatie. Alkmaar heeft enkele prachtige (top)sportaccommodaties. Deze  

accommodaties bewijzen iedere keer weer hun waarde. Maar ook de andere accommodaties 

zijn van groot belang. BAS wil graag blijven investeren in een goed, fatsoenlijk en eerlijk  

verdeeld accommodatiebeleid, dus ook voor de kleinere verenigingen en sporten. Hiervoor 

willen wij budget reserveren.

Schoolzwemmen terug
Voor BAS is het duidelijk. Het schoolzwemmen moet terug komen. Daar hebben wij 

graag geld voor over. Natuurlijk moet de kwestie van verantwoordelijkheid bij het 

schoolzwemmen duidelijk in beeld worden gebracht. BAS wil niet dat leerkrachten een 

extra risico lopen door het schoolzwemmen. Daarom moeten er dus heldere en nauw-

keurige afspraken komen. Maar schoolzwemmen moet. Ieder kind in Alkmaar komt 

voortaan van school met een zwemdiploma.

Geen verplichte fusie Alkmaarse voetbalverenigingen
In het Alkmaarse voetballand wordt steeds meer gesproken over fusies van verschillende  

voetbalclubs. Wij zijn geen voorstander van gedwongen fusies. Wij vinden dat voetbalclubs 

zoals ze nu bestaan, moeten kunnen blijven functioneren. Behalve als clubs zelf aangeven te 

willen fuseren. 
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Behoud Alkmaarse zwembaden
BAS wil de Alkmaarse zwembaden behouden. Al is het alleen al om het schoolzwemmen  

een goed onderdak te bieden. Wij willen dat de bestaande zwembaden optimaal worden onder-

houden en dat een goede hygiëne verzekerd is. Als er aantoonbaar behoefte is aan langere 

openingstijden dan moet dat wat BAS betreft worden gefaciliteerd. De Alkmaarse Sportpas 

voldoet prima bij het schaatsen en het zwemmen en moet dus blijven.

Sport in de wijk stimuleren evenals breedtesport
Sport in de wijken en dorpen is een speerpunt voor BAS. Om sport aantrekkelijk te maken  

en te houden kan het goed zijn om sport dichtbij te organiseren. Dat geldt voor voetballen, 

zwemmen, tennissen en tal van andere sporten. Dat betekent dat ook de sportfaciliteiten- en 

accommodaties in de wijken en kernen goed op orde moeten zijn. Goed onderhoud van de  

gebouwen en de velden is van groot belang.  Ook in de breedtesport moet de basis op orde 

zijn. BAS wil dat iedereen kan blijven sporten bij de plaatselijke sportvereniging. Verder is het 

van groot belang dat kinderen al zo vroeg mogelijk gaan bewegen. Samenwerking tussen  

scholen, voor- en naschoolse opvang en sportverenigingen moet daarom worden gestimuleerd.

Olga Commandeurplein voor ouderen
BAS heeft kennisgenomen van de beweegtuin voor ouderen van Olga Commandeur en wil 

minstens één zo’n tuin in Alkmaar realiseren. In een beweegtuin worden ouderen gestimuleerd 

regelmatig, op ongedwongen wijze en met plezier te bewegen. Hierdoor kunnen ouderen 

beter functioneren en krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf. Bovendien gebeurt het in groeps-

verband waardoor zij uit hun eventuele sociale isolement worden gehaald.

Veel aandacht voor gehandicaptensport 
In Alkmaar en de regio bestaat een regionaal samenwerkingsverband voor aangepast sporten 

(sporten voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking). Dit verband heeft zich 

aangesloten bij het landelijke platform “Uniek Sporten”. Dit platform bestaat uit een app en 

een website waarop het beschikbare aanbod voor de doelgroep “aangepast sporten” helder 

en overzichtelijk is weergegeven. Deze ontwikkeling moet verder worden uitgebreid. BAS vindt 

G-sport bij sv Koedijk en de autistenclub bij Kolping Boys mooie voorbeelden van hoe het 

moet. Wij steunen initiatieven die een verdere uitbreiding beogen van de gehandicaptensport. 

Ook de gezonde sportkantine kan meer onder de aandacht worden gebracht.

Grote sportevenementen 
Grote sportevenementen mogen van BAS in Alkmaar worden georganiseerd mits dit kosten-

neutraal kan gebeuren. En eenmalige bescheiden subsidie moet kunnen.
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9

Duurzaamheid en  
gezond milieu        

SPEERPUNTEN:

•  Een half miljoen extra voor duurzaamheid

•  Een Alkmaarse Opruimronde

•  Minder regeldruk voor duurzame initiatieven

•  In 2030 alle openbare gebouwen in de gemeente CO2-vrij

•  Onderzoek naar duurzame geluidsschermen

•  Gratis informatie en tips voor bedrijven en huishoudens  
m.b.t. verduurzaming

•  100 extra afvalbakken

•  Fietsen is aantrekkelijk

•  Energieneutrale woningen

•  Schoon Belonen
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Een half miljoen extra voor duurzaamheid
BAS wil de bouw van windmolens onder bepaalde voorwaarden (locatie, hoogte) 

toestaan binnen de gemeente Alkmaar. Verder willen wij een half miljoen extra voor 

duurzaamheid. In de volgende paragrafen zetten we uiteen waar we dit geld aan willen 

besteden.

Een Alkmaarse Opruimronde
Stadswerk072 beheert op uitstekende wijze de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar. Toch 

kunnen betrokken inwoners van Alkmaar de mannen en vrouwen van Stadswerk072 ondersteu-

nen in het streven naar een steeds schonere buitenruimte in de gemeente Alkmaar. BAS stelt 

voor om een Alkmaarse Opruimronde te organiseren. De bedoeling van de Opruimronde is om 

elke maand met vrijwilligers uit heel Alkmaar 1 van de vele buurten onder handen te nemen en 

schoon te maken van allerhande afval. Stadswerk072 stelt de benodigde materialen beschik-

baar en organiseert de bewoners. Bij het begin van de Opruimronde wordt uiteraard eerst 

koffie en thee gedronken en er wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. BAS denkt dat 

er genoeg betrokken en enthousiaste Alkmaarders zijn die met plezier aan het succes van de 

Alkmaarse Opruimronde willen werken.



33

Verkiezingsprogramma BAS-Alkmaar

Minder regeldruk voor duurzame initiatieven
Er zijn tegenwoordig vele technische mogelijkheden om te verduurzamen: een circulaire  

economie, toepassen van hernieuwbare energiebronnen, elektrificeren van productieprocessen, 

‘nul op de meter’ voor huishoudens en bedrijven door isolatie, warmtepompen, zonnepanelen 

etc., uitbreiden van het warmtenet van de huisvuilcentrale, opslag van warmte en koude onder 

de grond en ga maar door. BAS heeft een duurzame economie hoog in het vaandel staan. BAS 

denkt dat de lokale werkgelegenheid een boost kan krijgen als Alkmaar inzet op duurzaamheid. 

Burgers en bedrijven die hun duurzame initiatieven willen realiseren, moeten gestimuleerd worden. 

Dat wil niet zeggen dat er overal windmolens en zonneweiden gebouwd mogen worden. Goed 

overleg blijft noodzakelijk. Door de regeldruk te verlagen voor duurzame initiatieven wil BAS de 

rode loper uitleggen voor burgers en bedrijven die de omslag willen maken naar een duurzame 

economie. BAS wil overigens geen milieuzones invoeren in Alkmaar.

In 2030 alle openbare gebouwen in de gemeente CO2-vrij
De gemeente Alkmaar kan het goede voorbeeld geven door het gemeentelijk vastgoed in 2030 

CO2-neutraal te maken en door elektrisch vervoer te gebruiken. Dit is goed voor de lucht-

kwaliteit in de gemeente Alkmaar.

Onderzoek naar duurzame geluidsschermen
De geluidsoverlast langs delen van de Huiswaarder-, Schager- en Nollenweg is behoorlijk hoog. 

BAS steunt onderzoek naar de eventuele plaatsing van duurzame geluidsschermen. 

Gratis informatie en tips voor bedrijven en huishoudens  
m.b.t. verduurzaming
BAS wil dat bedrijven en burgers die willen verduurzamen via een website of een afspraak  

op locatie door een gemeentelijk specialist ontzorgd worden. Duidelijke informatie over de  

mogelijkheden om te verduurzamen, de kosten en de baten, de terugverdientijd van de  

investering en welk bedrijf dat kan uitvoeren. Dit kan een zetje in de rug geven om de duurzame 

plannen ook daadwerkelijk te realiseren. BAS vindt dat verduurzaming vanuit de samenleving, 

dus vanuit de bedrijven en burgers moet komen. De gemeente kan adviseren, het goede  

voorbeeld geven, informeren en de regeldruk zo laag mogelijk houden.

100 extra afvalbakken
Een schone gemeente heeft voldoende afvalbakken. BAS wil dat overvolle afvalbakken tot het 

verleden behoren. De 100 extra afvalbakken kunnen beplakt worden met allerlei mooie foto’s 

zodat ze passen in hun omgeving. De praktijk wijst uit dat beplakte afvalbakken langer schoon 

blijven.

Fietsen is aantrekkelijk
Stimuleren van fietsgebruik, onder andere door het verbeteren van de fietsinfrastructuur, 
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het vergroten van veiligheid bij de diverse oversteekplaatsen, door het zorgdragen voor veel 

fietsparkeerplekken met oplaadpunten, duidelijker bewegwijzering en betere en intelligentere 

afstelling van stoplichten.

Energieneutrale woningen
De bouw stimuleren van energieneutrale woningen. Dat zijn woningen zonder energierekening. 

Het verbruik van energie in de woning wordt gecompenseerd door eigen energieopwekking. 

Onderzocht kan worden of subsidies, informatievoorziening en makkelijke leningen de bouw 

van dergelijke woningen bevordert. Ook kan de lokale OZB als wapen in de strijd worden 

gegooid. Verlaag, eventueel tijdelijk, de OZB zodat de bouw van energieneutrale woningen 

aantrekkelijk wordt.

Schoon Belonen
BAS gaat er voor ijveren dat de gemeente Alkmaar zich aansluit bij het project Schoon Belonen. 

Dit is een project van meerdere gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om  

zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Het project streeft naar 

minder zwerfafval op straat en naar het meer recyclen van verpakkingsmaterialen. Om dit initia-

tief aantrekkelijk te maken is er voor deelnemende scholen en verenigingen binnen de  

gemeente Alkmaar een mooie beloning in natura of geld.
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10

Gemeentefinanciën

SPEERPUNTEN:

•  Alkmaarse financiën transparant en begrijpelijk

•  Afgewogen beslissingen maken met geld burgers

•  Lage lasten voor de burger maar wel financieel evenwicht nastreven

•  Schuldpositie verlagen proberen te verlagen

•  Verdere optimalisatie organisatie

•  Lastenverlichting: 50 euro extra voor mensen met een smalle beurs 

en 20% minder betalen voor een parkeervergunning

•  Hoe betalen wij onze wensen

•  Hondenbelasting afschaffen, evaluatie toeristenbelasting

De Alkmaarse financiën werden de afgelopen raadsperiode gekenmerkt door hoge pieken  

en diepe dalen. Er waren grote tekorten op de jaarrekening die bij een volgende jaarrekening 

opeens als sneeuw voor de zon waren verdwenen. Voor de burger ging dit op een  

onnavolgbare manier.

                                                    

De Alkmaarder was opgelucht dat het tij gekeerd was, maar BAS wil het op deze manier niet 

nog een keer. Om dit tegen te gaan zetten wij in op de volgende concrete punten.
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Alkmaarse financiën transparant en begrijpelijk
De Alkmaarse financiën zouden voor iedere burger uitlegbaar moeten zijn. Uiteindelijk gaat de 

financiële huishouding van de gemeente ook over inkomsten, uitgaven en sparen. En als het te 

moeilijk is, wordt het tijd dit simpeler te maken. Wij willen de verstrekte informatie verbeteren. 

Om tot een goede controle te komen, moet informatie over de financiële huishouding optimaal 

toegankelijk en inzichtelijk zijn.

Afgewogen beslissingen maken met geld burgers
Om te borgen dat het geld van de burgers van Alkmaar goed besteed wordt, willen we dat er 

niet alleen duidelijke doelen worden geformuleerd bij een uitgave, maar ook dat er achteraf 

controle plaats vindt op het bereiken van deze doelen. Bij inkoop en aanbesteding moet voor-

rang worden gegeven aan bedrijven die mensen met een beperking aan werk helpen. 

Lage lasten voor de burger maar wel financieel evenwicht nastreven
BAS is voor lage lasten voor burgers, maar wel zodanig dat er evenwicht is tussen de lasten en 

de verwachte voorzieningen.  

Schuldpositie proberen te verlagen
Door het veranderen door het college van de rekenmethode van aflossen van onze gemeente-

schulden blijven onze schulden langer op een hoog niveau. Doordat je minder hoeft af te 

lossen, kan je meer geld besteden. Het is geen goed idee schulden naar de toekomstige  

generaties door te schuiven. Onze schuld per inwoner is hoger dan in vergelijkbare gemeenten. 

In de komende raadsperiode wil BAS proberen structureel de schuldpositie te verlagen.

Verdere optimalisatie organisatie
De gemeentelijke organisatie kan door het steeds verder verbeteren van de dienstverlening  

bijdragen aan beperking van de kosten. Door, naast fysiek, ook digitaal beschikbaar te zijn voor 

onze burgers kunnen we de verandering, die onze burgers verwachten, verder vorm geven.

Hondenbelasting afschaffen, evaluatie toeristenbelasting
BAS wil de hondenbelasting afschaffen. Wij vinden deze belasting niet terecht omdat de 

opbrengsten van de belasting niet ten goede komen aan het doel waarvoor het bedoeld is. 

Bovendien wil BAS een snelle evaluatie van de toeristenbelasting.
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Lastenverlichting: 50 euro extra voor mensen met een smalle beurs 
en 20% minder betalen voor een parkeervergunning
BAS wil graag een lastenverlichting voor de werkende Alkmaarse burger doorvoeren. 

Wij willen 50 euro lastenvermindering voor werkenden met een inkomen tot maximaal 

130% van het minimumloon. Iemand in de bijstand krijgt meerdere voordeeltjes. Deze 

voordelen zijn er niet voor de mensen die werken voor een minimuminkomen maar 

onderaan de streep nauwelijks meer overhouden. BAS wil die groep werkende  

Alkmaarders dus een extraatje geven. Wij zijn hierbij geïnspireerd door Rotterdam die 

dit extraatje al heeft geïntroduceerd. Een tweede lastenverlichting willen we voor de 

burgers die een parkeervergunning moeten kopen. Deze mensen hebben een nadeel 

ten opzichte van mensen die niets kwijt zijn voor het parkeren van hun auto. BAS wil 

daarom de prijs voor een parkeervergunning verlagen met 20%.

Hoe betalen wij onze wensen
BAS noemt in dit verkiezingsprogramma een aantal wensen. Die moeten natuurlijk betaald  

worden. Wij denken dat onder andere op de volgende manier te doen. Wij willen onmiddellijk 

het zogenaamde Slimste Huis afschaffen. Dat huis is weinig zinvol en kost veel geld. Het doel 

waarvoor het huis is opgericht namelijk, slimmere zorg, kan beter en sneller op andere  

manieren worden bereikt: folders, internet, beurzen, enz. Ook wil BAS bezuinigingen op de  

inhuur van externe medewerkers. Hier zien wij mogelijkheden om minstens 2 tot 3 miljoen te 

besparen. Soms is inhuur noodzakelijk maar volgens ons kan het een stuk minder voor min-

stens dezelfde kwaliteit. In Alkmaar staan veel huizen op grond met erfpacht. Ook hier zien wij 
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kansen om actiever deze erfpacht te verkopen aan de zittende bewoners. BAS denkt dat veel 

mensen de behoefte hebben om erfpacht om te zetten in bezit. Hier denken wij minstens  

1 miljoen per jaar mee binnen te halen.

Ook vinden wij dat de gemeentelijke overheid veel beter georganiseerd kan worden:  

efficiëntere inkoop van allerlei zaken, schrappen onnodige vergaderingen en bijeenkomsten, 

verhuur van leegstaande ruimten, enz.

Bovendien vinden wij dat er meer gemeentelijk vastgoed verkocht kan worden. Vastgoed  

(woningen en gebouwen) dat de gemeente Alkmaar niet nodig heeft om goed en efficiënt te 

kunnen functioneren.
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11

De polder

SPEERPUNTEN:

•  Opstellen dorpsagenda’s door dorpsraden

•  Faciliteren agrarische ontwikkelingen en verandering  
van bestemming op gebouwen/grond

•  Minimaal handhaving huidige voorzieningenniveau

•  Verdere ontwikkeling fiets-, wandel- en vaarnetwerk

Alkmaar is veel groter dan alleen de stad Alkmaar. Graft-De Rijp en de Schermer maken nu 

onderdeel uit van de gemeente Alkmaar. Gezamenlijk vormen de delen een prachtig geheel.

Wij kennen het buitengebied goed. Ook daar hebben wij veel contacten die wij kunnen raad-

plegen om te zien wat er speelt in het landelijk gebied en de dorpen.

BAS heeft onlangs een grote enquête gehouden in de polder. Een van de resultaten was dat 

veel bewoners niet tevreden waren over het onderhoud van de buitenruimte. BAS wil dus dat 

er meer werk wordt gemaakt van het onderhoud aan wegen, bermen, trottoirs, e.d. Andere 

opvallende punten waren:

In Stompetoren steunt BAS de verdere ontwikkeling van het dorpshart. Het is hoog tijd dat de 

schop de grond in gaat en dat er een nieuwe supermarkt en ontmoetingsruimte komt. Ook een 

gefaseerde ontwikkeling van Stompetoren West  steunen wij. In Schermerhorn, Grootscher-

mer en Graft steunen wij de strijd voor het behoud van de stolpboerderijen, de zogenaamde 

piramiden van het Noorden. In Driehuizen wil BAS een onderzoek naar de schade die zwaar 
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verkeer aanricht in het dorpscentrum. Mocht blijken dat die schade er inderdaad is dan moeten 

stringente maatregelen genomen worden. Overlast van zwaar verkeer speelt ook in de andere 

kernen. BAS wil proberen maatregelen tegen overlast ook uit te rollen naar deze kernen. In De 

Rijp wil BAS een onderzoek naar de situatie op de Rechtestraat. Doorstroming, bereikbaar-

heid en parkeren bijten elkaar hier. Als lokale Alkmaarse partij denken wij dat het juist hier heel 

belangrijk is aan de bewoners zelf te vragen hoe zij over eventuele oplossingen denken. Doel: 

vergroten van de leefbaarheid aan de Rechtestraat in De Rijp. Voor Oost- en West Graftdijk is 

het belangrijk dat de calamiteitenontsluiting van Europarcs zo snel mogelijk aan de Kanaaldijk 

wordt gerealiseerd. De overlast moet volledig verdwijnen.

Opstellen dorpsagenda’s door dorpsraden
BAS vindt het per definitie een goed idee om de dorpen zelf een agenda op te laten 

stellen van onderwerpen die aandacht behoeven. Die agenda kan worden bepaald door 

de georganiseerde bewoners (eventueel de dorpsraad), ondernemers en aanwezige 

organisaties en instellingen in het dorp. 

Faciliteren agrarische ontwikkelingen en verandering van bestemming 
op gebouwen/grond
Het agrarische gebied heeft vele mogelijkheden. Wij zijn voorstander van het faciliteren van  

de agrarische bedrijvenontwikkeling zolang het past binnen de structuurvisie van het landelijke 

gebied en de geldende bestemmingsplannen. Een versoepeling van de bestemmingsregels 

kan, maar alleen als daar een goed reden voor bestaat. Ook kunnen wij ons voorstellen dat 

bedrijven met een agrarische bestemming een andere bestemming krijgen. Waarbij de nieuwe 

bestemming uiteraard passend moet zijn in de landelijke omgeving. Er moet een gezond even-

wicht zijn tussen landbouw, natuur, recreatie en verkeer. Uiteraard met veel aandacht voor de 

fantastische natuurwaarden in dit gebied.

Minimaal handhaving huidige voorzieningenniveau
BAS vindt dat de bestaande voorzieningen in de kernen niet mogen worden aangetast. BAS 

denkt hierbij bijvoorbeeld aan voorzieningen op het gebied van zorg, sport, onderwijs, loketten 

van de gemeente, et cetera. Deze voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. Er kan pas 

iets worden veranderd als daar werkelijk heel goede redenen voor zijn.

Verdere ontwikkeling fiets-, wandel- en vaarnetwerk
De grote waarde van dit gebied kan goed worden ontdekt op een langzame wijze met bij-

voorbeeld de fiets, wandelend of varend. BAS wil een verdere ontsluiting van dit gebied zodat 

iedereen optimaal kan genieten van de mooie landschappelijke waarden. 
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12

Groen Alkmaar

SPEERPUNTEN:

•  Voor elke gekapte boom een nieuwe boom

•  Verhogen waterpeil Oudorperpolder

•  Maximaal behoud groen in de Alkmaarderhout

•  Polders blijven groen

•  Straten, buurten, wijken en dorpen opfleuren met groen (mooi voor-
beeld de Jacobstraat in Alkmaar)

•  1 miljoen bloembollen planten op doorgaande wegen en rotondes

•  Groene wanden en/of daken (bijvoorbeeld Karperton  
en NW-Ziekenhuis)

•  Bomenaanplant Verdronkenoord noordzijde

•  Snippergroen

•  Bomenwacht Nederland

•  Natuurlijke walkanten met ecologisch beheer
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Voor elke gekapte boom een nieuwe boom
Bomen zijn van cruciaal belang voor de stad en de polder. Als een boom gekapt moet worden 

dan moet er een nieuwe voor in de plaats komen. BAS streeft ernaar van Alkmaar een steeds 

groenere stad te maken. Deze bomenmaatregel (1 op 1) is daar onderdeel van.

Verhogen waterpeil Oudorperpolder 
BAS kiest voor de Oudorperpolder als stadspark en groen verblijfsgebied voor de Alkmaarders. 

Daar hoort een gevarieerde flora en fauna bij, waarvoor een hogere waterstand nodig is. Uiter-

aard wel na goed overleg met de belanghebbenden in dit gebied.

Maximaal behoud groen in de Alkmaarderhout
De verbouw van het ziekenhuis heeft planologische en ruimtelijke consequenties. Er zou onder 

andere beslag gelegd kunnen gaan worden op een deel van de Alkmaarderhout. BAS vindt dat 

het ziekenhuis zich maximaal moet inspannen om zo veel mogelijk groen/bomen te behouden.

Polders blijven groen
Alkmaar is snel gegroeid. Na de fusie met Graft-De Rijp en de Schermer is er veel landelijk 

gebied bijgekomen. Een groen bezit om trots op te zijn. BAS vindt wel dat wij de plicht hebben 

voorzichtig om te gaan met al dat groen. Grootschalige woningbouwplannen in de polder  

moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. De Eilandspolder en de Schermer zijn kostbare en 

groene gebieden en BAS zal zich ervoor inspannen dat die kwaliteit zo veel mogelijk behouden blijft, 

en daar hoort ook een adequaat weidevogelbeheer bij.

Straten, buurten, wijken en dorpen opfleuren met groen
Ook in Alkmaar hebben we veel groene oases, zoals de Groene Voet, de Rekerhout,  

Oosterhout, de Alkmaarderhout en de Westrand. Prachtige gebieden die het verdienen om 

in stand te worden gehouden met een optimale verzorging. Ook hier wil BAS extra geld voor 

uittrekken. Want een groene leefomgeving is een voorwaarde voor een gezond en goed leven. 

Tevens is op straatniveau veel te winnen. Hier en daar zijn al wat buurtinitiatieven ontwikkeld 

om de straten in de stad groener te maken met geveltuinen en andere aanplant. Wij vinden dat 

geweldige initiatieven van de bewoners en wij willen dat graag over de hele stad en de dorpen 

uitrollen. Op deze manier kan de gemeente Alkmaar veel meer kleur op de wangen krijgen.

1 miljoen bloembollen planten op doorgaande wegen en rotondes
Hier en daar in Alkmaar zijn al enkele plantenbakken langs doorgaande wegen verschenen. 

Dat moeten er meer worden. Ook hier geldt dat je met een kleine investering de leefomgeving 

van de Alkmaarders enorm op kunt knappen. Hetzelfde geldt voor rotondes. Met een kleine 

investering in planten en bloemen kunnen die er veel mooier en verzorgder uitzien. BAS wil dan 

ook 1 miljoen bloembollen planten. Daardoor gaat het voorjaar in de gemeente Alkmaar er veel 

kleuriger uitzien.
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Groene wanden en/of daken (bijvoorbeeld bij de Karperton)
BAS wil de parkeergarages Karperton en Kanaaleiland bekleden met groene wanden. 

Wij vinden dat initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de stad. Nu kijken de 

Alkmaarders dag en nacht tegen die lelijke gebouwen aan. Dat kan beter. Door de 

zijkanten te bekleden met verschillende groene planten kunnen binnen enkele jaren 

prachtige, groene wanden ontstaan. Maar wij vinden ook dat de gemeente meer kan 

doen aan haar eigen gebouwen. Ook voor die gebouwen kunnen groene initiatieven 

worden ontwikkeld. Voordelen: het is goed voor het milieu, het vangt regenwater op, 

het koelt af bij hitte en het ziet er fantastisch uit.

Bomenaanplant Verdronkenoord noordzijde
BAS wil bekijken of er aan het Verdronkenoord noordzijde, ter hoogte van wijkcentrum de  

Eenhoorn en het gebouw van het voormalige Provadja, bomen aangeplant kunnen worden.  

Dit deel is nu zonder bomen en dat willen wij veranderen zodat er een grotere symmetrie  

ontstaat met de rest van de grachten in Alkmaar. En natuurlijk om ook dit deel van de gracht 

een groener aanzicht te geven.

Snippergroen
Het beleid van de gemeente Alkmaar met betrekking tot snippergroen moet veranderen. BAS 

vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de belangen van de bewoners. Van de 

kant van de gemeente mag enige welwillendheid worden verwacht.

Bomenwacht Nederland
Bomen in onze openbare ruimte zijn van grote waarde. Bomen moeten goed verzorgd worden 

ook, of juist, in de stedelijke ruimte. BAS is van mening dat Bomenwacht Nederland een goede 

partner kan zijn voor een gezond bomenbeleid.

Natuurlijke groene walkanten met ecologisch beheer
Het realiseren van natuurlijke, groene walkanten b.v. bij het Bolwerk maar ook op andere plaat-

sen in Alkmaar. BAS wil dat deze walkanten ecologisch beheerd worden zodat de natuur daar 

voor een groot deel zijn gang kan gaan.
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13

Bereikbaarheid  
(auto, fiets, bus, voetgangers)

SPEERPUNTEN:

•  Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen 

•  Langzaam verkeer op de Noorderkade beter organiseren

•  Na de oostelijke Randweg nu meteen de westelijke Randweg  
aanpakken met ongelijkvloerse kruisingen

•  Binnenstedelijke knelpunten snel oplossen 

•  Onderzoek naar beter gebruik busbaan

•  Veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers 

•  Pontje Schermereiland blijft en blijft gratis 

•  Handhaving eurokaartje  

•  Geen duur Bestevaer-tracé  

•  De noordelijke Mient aanpakken

•  Beter toelatingsbeleid voor taxi’s in de binnenstad

•  Spitspaal Herenweg
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Onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor ouderen 
BAS wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor ouderen.  

Wij willen dat de ouderen volop meedoen in de Alkmaarse maatschappij. Een van de  

voorwaarden daarvoor is dat ouderen niet in hun mobiliteit worden beperkt. BAS wil dus kijken 

of gratis openbaar vervoer zinvol is om ons doel te bereiken.

Langzaam verkeer op de Noorderkade beter organiseren
Er zijn toenemende activiteiten op de Noorderkade en het oorspronkelijke fietspad wordt 

doorbroken door grasvelden. Voor de wandelaars een onwenselijke situatie want de fietsers 

en scooters moeten steeds vaker uitwijken. Dit zorgt voor een groeiende onveiligheid. Daarom 

stelt BAS voor om duidelijke stroken aan te brengen op de ondergrond van de Noorderkade 

waardoor volstrekt duidelijk wordt wie waar moet wandelen of fietsen en scooter rijden. Dit om 

de veiligheid van elke verkeersdeelnemer te garanderen.

Na de oostelijke Randweg nu meteen de westelijke Randweg aanpakken 
met ongelijkvloerse kruisingen 
Voor een goede autobereikbaarheid en doorstroming willen wij zo snel mogelijk in gesprek met 

de provincie om ongelijkvloerse kruisingen voor de westelijke Randweg in Alkmaar mogelijk te 

maken. De oostelijke Randweg is een succes en er moet nu doorgepakt worden in het westen. 

BAS vindt de aanpak van de westelijke Randweg ook noodzakelijk om de doorstroming van het 

verkeer in de binnenstad te verbeteren.

Binnenstedelijke knelpunten snel oplossen 
BAS wil dat binnenstedelijke knelpunten nu snel worden aangepakt. Verschillende  

kruispunten en rotondes moeten op de schop om filevorming en stilstaand verkeer in de stad 

tegen te gaan. De Vondelstraatrotonde, de Bergerhoutrotonde en het kruispunt tussen Oudorp 

en het industrie terrein Oudorp zijn drukke verkeerspunten waarmee wij snel willen beginnen. 

We moeten efficiënt met de beperkte ruimte omgaan, en slim investeren om het autoverkeer in 

goede banen te leiden en de bereikbaarheid en de doorstroming te verbeteren.

Onderzoek naar beter gebruik van de busbaan (ook voor de automobilist)
De busbaan ligt er nu vaak maagdelijk bij. En dat is een doorn in het oog. BAS wil dat er met  

de provincie overlegd gaat worden om te kijken of de busbaan niet beter gebruikt kan gaan 

worden dan nu het geval is. Dus niet alleen door het openbaar vervoer maar ook door het 

autoverkeer. De situatie op de Friese brug moet ook worden aangepakt. Daar wordt een half 

brugdeel ongebruikt gelaten. BAS vindt dat ook hier moet worden ingegrepen. Dit alles in het 

kader van een betere doorstroming van het verkeer in en om het centrum van Alkmaar.
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Veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
Ook op dit gebied moet snel actie worden ondernomen. De bevolking van Alkmaar wordt 

gemiddeld steeds ouder en oversteekplaatsen en spoorwegovergangen kunnen dan gevaarlijke 

punten zijn. Deze oversteken moeten met technische hulpmiddelen (duidelijke panelen, heldere 

kleuren en hardere geluiden) voor fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk worden gemaakt.

Pontje Schermereiland blijft gratis en handhaving eurokaartje    
BAS wil dat het pontje gratis blijft varen. Het is een belangrijke vaarverbinding om de mensen 

van het Schermereiland van en naar de Bierkade te brengen. Bovendien blijft wat ons betreft 

het eurokaartje bestaan. Dat eurokaartje heeft zichzelf meer dan bewezen.

Geen Bestevaerbrug 
BAS is geen voorstander van weer een onderzoek naar de Bestevaerbrug en het  

Bestevaer-tracé. Wel zijn wij voorstander van een onderzoek naar een alternatieve en eventueel 

goedkopere oeververbinding. BAS vindt dat er prioriteit gegeven moet worden aan de aanpak 

van de westelijke Randweg en enkele binnenstedelijke knelpunten.

Mient aan noordelijke kant aanpakken
Het wordt drukker in het centrum van Alkmaar. Vooral op de noordelijke Mient leidt dat tot veel 

irritaties tussen wandelaars en fietsers. En in de zomermaanden doen zich regelmatig  

gevaarlijke situaties voor. BAS vindt dat dit moet worden aangepakt. Daarom willen wij de  

verschillende verkeersstromen op de Mient tussen Langestraat en Waagplein beter scheiden 

zodat men elkaar minder in de weg zit en de veiligheid wordt vergroot.

Beter toelatingsbeleid voor taxi’s in de binnenstad
Taxi’s kunnen nu niet op alle plaatsen in de binnenstad komen. Dit is vooral voor veel 

oudere binnenstadsbewoners vervelend. BAS wil dit probleem snel aanpakken.

Spitspaal Herenweg
In 2018 wordt de Herenweg opnieuw ingericht. Dan wordt de verkeerssituatie opnieuw beke-

ken. BAS wil afhankelijk van de nieuwe situatie bepalen wat de eventuele nieuwe openingstij-

den van de spitspaal moeten zijn.
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14

Uitgaan, evenementen en 
handhaving in Alkmaar

SPEERPUNTEN:

•  Horeca, evaluatie van de horecanota en terrassenbeleid

•  Andere sluitingstijden horeca 

•  Geluidsnorm evenementen evalueren/handhaven 

•  Alkmaar-Noord, een nieuw horecabedrijf

•  Voorlopig genoeg horeca in centrum van Alkmaar

•  De klassieke Alkmaarse, Koedijker en Rijper evenementen

Horeca, evaluatie van de horecanota en terrassenbeleid
Bij vergunningen voor evenementen worden grotere horecaondernemers vaak ruimhartig  

bedeeld. BAS wil graag dat ook de kleinere horecaondernemers tijdens feestelijke dagen  

(bijv. de kermis) wat meer mogelijkheden krijgen om kleinere optredens en evenementen in en 

voor hun zaak te organiseren. BAS vindt dan ook dat de horecanota opnieuw met alle partijen 

moet worden besproken. Dan kan ook het huidige terrassenbeleid worden geëvalueerd.  
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Andere sluitingstijden horeca
De laatste jaren hebben de mensen in de binnenstad veel en uiteenlopende ervaringen 

opgedaan met het loslaten van de sluitingstijden. Wij hebben veel gesproken met  

bewoners, ondernemers en politie en dat heeft een hoop duidelijk gemaakt.

 A.  Een deel van de bewoners heeft, zeker in de weekenden, permanente over-

last in de nacht.

 B.  Veel horecabedrijven maken geen gebruik van de vrije sluitingstijden.

 C.  De politie is niet echt gelukkig met de huidige situatie omdat er te veel 

beslag wordt gelegd op de beschikbare mankracht.

Daarom wil BAS een onderzoek naar de mogelijkheid om voor een flink deel terug te 

keren naar de oude situatie. Dat houdt in dat de horeca door de week dicht gaat om 

02.00 uur en in het weekend moeten de bezoekers om 02.30 binnen zijn en wordt 

gesloten om 04.00 uur. Het HIT-team (Horeca Interventie Team) van de politie functio-

neert tot 04.00 uur, dus de veiligheid is met die sluitingstijden veel beter gegarandeerd. 

Ter compensatie wil BAS op enkele plekken buiten het centrum de mogelijkheid bieden 

aan horecazaken om langer open te blijven. In ieder geval zien we hier een mogelijkheid 

voor het nieuwe poppodium Victorie op Overstad. 

Geluidsnorm evenementen evalueren en handhaven 
BAS is van oordeel dat het mooie centrum van Alkmaar meerdere functies heeft. Wonen, 

winkelen en uitgaan bestaan dicht naast elkaar. Het is dus belangrijk een goed evenwicht te 

vinden tussen die verschillende functies. Dit kan bereikt worden door met bewoners en andere 

belanghebbenden eerlijk overleg te voeren en goede afspraken te maken. Onder andere over 

de toegestane geluidsnormen. De bewoners, de horeca en de organisatoren van de  

evenementen moeten duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Het moet volstrekt duidelijk zijn 

dat direct wordt gehandhaafd bij het schenden van de afspraken. Dus, om een voorbeeld te 

geven, bij overschrijding van de toegestane geluidsnormen volgt onmiddellijk een sanctie. Want 

afspraak is afspraak en daar houd je je aan.

Alkmaar-Noord, een nieuw horecabedrijf
In Alkmaar-Noord wil BAS kijken naar de mogelijkheid om daar een mooie nieuwe horeca-

gelegenheid mogelijk te maken. Als voorbeeld zien wij het IJkgebouw in het Victoriepark. BAS 

zou het prettig vinden als een dergelijk grand café  in Alkmaar Noord wordt gerealiseerd.
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Voorlopig genoeg horeca in centrum Alkmaar
De laatste jaren is er enorm veel horeca bijgekomen in het centrum van Alkmaar. En dat heeft 

voor een hoop levendigheid gezorgd. Toch wil BAS goed blijven kijken naar het evenwicht in 

de stad tussen wonen en recreëren. Daarom willen wij wat de horeca betreft pas op de plaats 

maken. Wij willen niet meer alles meteen maar toestaan. Alleen als aangetoond kan worden dat 

aan een bepaalde horecagelegenheid of een bepaald horecaconcept behoefte is, dan is een 

nieuwe vestiging een mogelijkheid. Anders dus even niet. 

De klassieke Alkmaarse, Koedijker en Rijper evenementen 
Evenementen zoals Kaeskoppenstad, Koedijker Gondelvaart, Gaypride, Midwinterfeest,  

8-October, de kermis en enkele andere wat kleinere evenementen kunnen rekenen op onze  

concrete steun. Wel vindt BAS dat bij de subsidieverlening meer objectieve criteria gehanteerd 

moeten worden. Er moet sprake zijn een eerlijke verdeling van de beschikbare gelden. BAS vindt 

een goede spreiding van evenementen noodzakelijk voor Alkmaar. Evenementen buiten het  

Centrum zoals o.a. de Koedijker Gondelvaart kunnen wat BAS betreft op een hogere subsidie 

rekenen. Tevens wil BAS kijken of een nieuw evenement gelanceerd kan worden: de Drebbel  

Innovatie Tiendaagse (DITA). Tien dagen lang, in Alkmaar en omgeving, aandacht voor vernieu-

wing met het accent op innovatie en ondernemerschap. Inspiratiebron, de, in Alkmaar geboren 

innovator Cornelis Drebbel. Doel van het geheel: promotie Drebbel, een groot Alkmaarder uit 

vervlogen tijden en promotie van Alkmaar zelf als thuishaven van veel innovatieve winkels en 

bedrijven. Kortom BAS steunt de horeca en veel evenementen maar er moet sprake zijn van een 

goede balans tussen de belangen van de bewoners en die van de bezoekers.
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15

Wonen

SPEERPUNTEN:

•  200 betaalbare jongeren- en studentenwoningen

•  Geen voorrang verblijfsgerechtigden

•  Nieuw beleid ter bevordering van de doorstroming

•  Verduurzaming (isolatie) Alkmaarse woningen 

•  Bouw zo veel mogelijk levensloopbestendige woningen

•  Nieuwbouwlocaties

•  Hofjes voor ouderen en terugkeer seniorenlabel

•  Verminderen inbreilocaties
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200 betaalbare jongeren- en studentenwoningen
Voor jongeren- en studentenhuisvesting heeft BAS al vaak aandacht gevraagd. Wij 

vinden dat we het aanbod voor deze groep snel moeten vergroten. Alkmaar moet 

aantrekkelijk blijven voor jongeren/studenten en daar hoort passende en fatsoenlijke 

huisvesting bij. Wij denken hierbij aan ombouw van leegstaande kantoren en fabrieken 

Maar ook zien we mogelijkheden voor containerwoningen: deze zijn flexibel te  

gebruiken en voordelig. Groningen en Amsterdam zijn trendsetters op dit gebied.  

Wij zien ook potentie in het circulaire en modulaire bouwen waarbij onderdelen van de 

constructie hergebruikt kunnen worden en waarbij een grote flexibiliteit bestaat. Dit is 

een duur zame en snelle manier van bouwen voor een betaalbare prijs.

Geen voorrang voor verblijfsgerechtigden
In Alkmaar hebben verblijfsgerechtigde asielzoekers (statushouders) nu voorrang bij sociale 

woningtoewijzing. BAS vindt dit niet kunnen. Wij vinden dat iedereen netjes op zijn beurt moet 

wachten. Daarom pleit BAS voor opheffing van de voorrangsregeling voor statushouders. Dit 

betekent niet dat we deze groep in de kou laten staan. Er wordt gezorgd voor fatsoenlijke 

woonruimte. Alleen de automatische voorrang voor deze groep bij toewijzing van een sociale 

huurwoning gaat er wat ons betreft direct af.

Nieuw beleid ter bevordering van de doorstroming
BAS is bezorgd over de stagnatie in de huurmarkt. Iedereen blijft zitten waar hij of zij zit.  

Alleenstaanden wonen vaak in te grote huurhuizen, gezinnen in te kleine huizen. BAS wil  

dat Alkmaar snel aansluit bij de onderzoeken die momenteel overal in Nederland worden  

uitgevoerd om dit probleem op te lossen. Wij willen dat de huurmarkt weer in beweging komt 

en dat iedereen passende sociale huisvesting krijgt.

Verduurzaming (isolatie) Alkmaarse woningen
Alkmaar heeft een grote voorraad (sociale) koop- en huurwoningen. Veel van die woningen zijn 

niet voldoende geïsoleerd en dat bij stijgende energieprijzen. Hier ligt een belangrijke opdracht 

voor woningcorporaties en de gemeente: het verduurzamen van het woningbestand. Een 

belangrijk onderdeel van de verduurzaming is de isolatie van de woning. Nieuwbouwwoningen 

bouwen zonder gasaansluiting is wat BAS betreft voorlopig optioneel.

Bouw zo veel mogelijk levensloopbestendige woningen 
Speciale doelgroepen bij het wonen verdienen speciale aandacht. Om te beginnen de ouderen. 

De maatschappij vergrijst en daarom moeten nu woningen gebouwd worden die levensloop-
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bestendig zijn. Dat houdt in dat in de woning voorzieningen worden aangebracht die kunnen 

worden aangepast aan de stijgende leeftijd, zodat veiligheid en toegankelijkheid gewaarborgd 

blijven. Bovendien vindt BAS dat ouderen moeten kunnen blijven wonen op de plek waar  

ze altijd hebben gewoond. Gedwongen verkassen op hoge leeftijd moet zoveel mogelijk voor-

komen worden.

Nieuwbouwlocaties
BAS ziet grote mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen en appartementen op Over-

stad, in Overdie (ombouwen kantoren en leegstaande fabriekspanden) en het NUON-terrein. 

In sommige gevallen mag dat ook hoogbouw zijn. Binnen de historische Alkmaarse singels is 

hoogbouw uitgesloten. Verder wil BAS absoluut geen woningbouw in de Westrand en ook geen 

grootschalige woningbouw in de dorpskernen in de polder. Wij vinden wel dat daar gebouwd 

moet kunnen worden maar alleen om de jeugd de gelegenheid te geven in de dorpen te blijven. 

Leegloop van de dorpen door onvoldoende woningbouw moet worden voorkomen.

Hofjes voor ouderen en terugkeer senioren- of woonkeurlabel
Veel ouderen zouden graag zien dat de woonvorm van hofjes in moderne vorm in Alkmaar  

terugkomt. BAS wil dit ook in Alkmaar realiseren en kijken of terugkeer van hofjes mogelijk is. 

Het blijkt dat veel ouderen toch graag meer onder elkaar zijn. De behoefte om gezamenlijk  

iets te ondernemen is groot. Het concept van hofjes past daarbij. BAS is daarom ook voor 

herinvoering van het seniorenlabel dat nu overigens Woonkeur heet. Een woning met het  

Woonkeurlabel is een woning die geschikt is voor een bewoner in een handbewogen rolstoel 

of met een klein scootmobiel. Met een woning die deze kwaliteit heeft, wordt voorkomen dat 

ouderen verplicht moeten verhuizen wanneer zich beperkingen voordoen.

Verminderen inbreilocaties
In Alkmaar wordt veel gebouwd in zogenaamde inbreilocaties (bijvoorbeeld het  

Emmakwartier). Dit gaat vaak ten koste van bestaand groen en parkeer- en leefruimte.  

Bovendien zorgt bebouwing van die locaties voor een verdere verstening van vaak al intensief 

bebouwde stadswijken. BAS wil daarom een betere belangenafweging bij eventuele bebouwing 

van open of openvallende ruimtes in de verschillende wijken van de stad en in de kernen. Wij 

vinden dat bij die belangenafweging de stem van de zittende bewoners beter gehoord moet 

worden. Dit kan leiden tot een vermindering van de inbreilocaties of tot het minder intensief 

bebouwen van die locaties.
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16

Gezondheid, WMO,  
Jeugd en Participatie

SPEERPUNTEN:

•  Betere afstemming tussen WMO, Jeugd en Participatie 

•  Lichtere vormen hulpverlening door snelle aanpak

•  Zorg dichtbij en huishoudelijke hulp als basis voor zelfredzaamheid

•  Keuzevrijheid

•  Keukentafelgesprekken

•  Opheffen Slimste Huis

•  Ouderen: 250.000 euro extra voor menselijke maat in zorgverlening

•  250.000 extra voor bestrijding eenzaamheid ouderen

•  Mantelzorgers en het Alkmaarse Respijthuis

•  Het Noordwest Ziekenhuis

•  Luister goed naar aanbevelingen Cliëntenraad HalteWerk

Betere afstemming tussen WMO, Jeugd en Participatie
Er zijn grote veranderingen in de zorg (WMO, Jeugd en Participatie). De gemeente Alkmaar 

heeft veel verantwoordelijkheid gekregen op deze beleidsterreinen. Op sommige gebieden 

is dat goed gegaan, op andere gebieden kan het beter. De Jeugdhulp, Participatiewet en de 
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WMO moeten bijvoorbeeld nog veel meer in samenhang met elkaar worden gezien.  

Dat betekent praktisch dat de samenhang en de samenwerking tussen de WMO, de WLZ (wet 

langdurige zorg) en de ZKV (ziektekostenverzekeringen) goed georganiseerd moet zijn. BAS 

vindt dat de gemeente Alkmaar hier haar regierol duidelijk ter hand moet nemen (bijvoorbeeld: 

bij wijkverpleging en terugkeer uit ziekenhuis). Daardoor zal een betere afstemming mogelijk 

zijn waardoor sneller, goedkoper en efficiënter gewerkt kan worden. De eigen bedragen voor de 

verschillende voorzieningen kan worden afgeschaft.

Lichtere vormen hulpverlening door snelle aanpak
Er gaan in de WMO vele miljoenen euro’s om. BAS vindt daarom dat de uitvoering van de 

hulpverlening binnen de WMO zo eenvoudig mogelijk moet zijn. In die uitvoering moet worden 

gestreefd naar lichtere vormen van hulpverlening. Specialistische hulpverlening moet zoveel 

mogelijk worden vermeden door problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. 

Zorg dichtbij en huishoudelijke hulp als basis voor zelfredzaamheid
De zorg voor jong en oud moet zo dichtbij mogelijk (in de eigen buurt of wijk) worden georgani-

seerd. Dat is goedkoper omdat er wordt bespaard op vervoer. Maar ook voor de vrijwilligers en 

mantelzorgers, die onmisbaar zijn in de zorg, is dat prettig. De mensen die zorg nodig hebben, 

moeten die zorg op een makkelijke en toegankelijke manier kunnen krijgen. Verder zien wij de 

huishoudelijke hulp als basis voor zelfredzaamheid. Een fatsoenlijk toebedeelde huishoudelijke 

hulp kan er voor zorgdragen dat mensen zich langer zelfstandig kunnen handhaven.

Keuzevrijheid
Ondersteuning kunnen Alkmaarse burgers krijgen in natura en via een PGB (persoonsgebonden 

budget). Wij zijn voorstander van deze keuze. Een ondersteuning in natura betekent het  

rechtstreeks verkrijgen van een hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel) van de gemeente. Wie 

kiest voor een PGB koopt zelf zorg of een hulpmiddel in.

Keukentafelgesprekken
Keukentafelgesprekken die gevoerd worden om een goede inschatting te maken van de 

hulpvraag moeten eenvoudig te begrijpen te zijn. Mantelzorgers moeten kunnen aanschuiven. 

Cliëntondersteuners zijn belangrijk en blijven onafhankelijk.

Opheffen Slimste Huis
BAS wil per direct het Slimste Huis opheffen. Wij zien niet in wat de toegevoegde waarde van 

dit huis is. Het onder de aandacht brengen van slimmere zorg kan makkelijk en goedkoper via 

andere kanalen. 
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Ouderen: 250.000 euro extra voor menselijke maat in zorgverlening
Voor BAS is een speerpunt de positie van de ouderen in onze Alkmaarse samenleving. 

Die moeten echt de aandacht krijgen die ze verdienen en daarbij vindt BAS vooral het 

menselijke aspect doorslaggevend. Daar bedoelen we mee dat de zorg voor ouderen 

juist door mensen moet worden geleverd en niet alleen door technologische hulp-

middelen (machines).

Anders geformuleerd: handen aan het bed blijven belangrijk. Een goed gesprek,  

menselijke aandacht en een aai over de bol moeten onderdeel blijven bij de  

zorgverlening aan de ouderen en zieken in onze Alkmaarse samenleving. Daarvoor 

heeft BAS een extra budget van 250.000 euro over. Dat kan worden besteed aan meer 

mensen die zorg verlenen al dan niet in combinatie met vrijwilligerswerk waarbij een 

rol weggelegd kan zijn voor de buurtondernemingen. Maar ook en vooral buurtgericht 

welzijnswerk of het faciliteren van zorgcoöperaties in het kader van respijt- en mantel-

zorg. Bovendien vindt BAS dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen 

omgeving moeten kunnen blijven wonen. Daarom pleiten wij voor meer woningen met 

een Woonkeurlabel.
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250.000 extra voor bestrijding eenzaamheid ouderen
Een groot en groeiend probleem is de vereenzaming van vooral oudere mensen in onze  

Alkmaarse samenleving. Wij willen dat de gemeente Alkmaar vrijwilligers gaat ondersteunen die 

specifiek op dit probleem worden ingezet. Het gaat hier om mensen die ouderen willen  

bezoeken om de eenzaamheid en sociale isolatie te doorbreken. Hiervoor kan en mag extra 

geld worden ingezet. Wij vinden dat met 250.000 euro extra een goed begin kan worden  

gemaakt. Een specifieke rol zien we hier weggelegd voor buurtcoaches en wijkconsulenten.

Mantelzorgers en het Alkmaarse Respijthuis
BAS wil onderstrepen dat vrijwilligers en mantelzorgers cruciaal zijn. De gemeente Alkmaar 

moet deze vrijwilligers op zo veel mogelijk manieren ondersteunen. Hun rol is per slot van  

rekening onbetaalbaar voor onze Alkmaarse maatschappij. Het Respijthuis in Alkmaar is  

daarom ook onontbeerlijk voor de steun aan vermoeide mantelzorgers. Uiteraard draagt BAS 

dit huis een warm hart toe.

Noordwest Ziekenhuis 
Het Noordwest Ziekenhuis heeft besloten in Alkmaar te blijven. BAS is daar zeer tevreden  

over. Het Noordwest Ziekenhuis is op vele gebieden van groot belang. Wij steunen dan ook de 

verbouw van het ziekenhuis. Daarbij gaat BAS er wel vanuit dat het ziekenhuis bij de verbouw 

álles uit de kast haalt om het groen in de Alkmaarderhout maximaal te behouden.

Luister goed naar aanbevelingen Cliëntenraad HalteWerk
De cliëntenraad wil de belangen behartigen van de cliënten van HalteWerk en overige minima 

onder andere in de gemeente Alkmaar. Deze raad komt regelmatig met aanbevelingen om de 

positie van de mensen aan de onderkant van onze samenleving te verbeteren. BAS vindt dat 

Alkmaar hier goed naar moet luisteren omdat veel mensen nu eenmaal niet in staat zijn om op 

eigen kracht een zelfstandig bestaan in te richten.
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17

Kunst en cultuur

SPEERPUNTEN:

•  Een lichtfestival in winters Alkmaar 

•  Karavaan behouden in de gemeente Alkmaar

•  Kaeskoppenstad/Gondelvaart Koedijk/Midzomerfeest  
De Rijp blijven faciliteren 

•  Filmhuis Alkmaar en poppodium Victorie koesteren 

•  Zomer op het Plein ook in Huiswaard en De Rijp

•  Bibliotheek Alkmaar: centrale plaats in de samenleving

•  Kinderkabinet met kinderambassadeurs

•  Sociale aanpak eenzaamheid

•  Mega Alkmaarse vlaggenmast bij Kooimeerrotonde 

Kunst en cultuur zorgen voor kleur op de wangen in een samenleving, zo ook op die van de 

gemeente Alkmaar. Kunst en cultuur zorgen voor een cruciale zaak als saamhorigheid. Cultuur 

is bovendien belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en ‘de jeugd heeft de toekomst’ luidt 

het adagium. Het is daarom belangrijk dat zowel volwassenen als kinderen zich ontwikkelen  

via bijvoorbeeld muziek, toneel of welke culturele stroming dan ook. Kunst en cultuur zijn niet te 

onderschatten factoren binnen Alkmaar waarvoor meer geld kan worden uitgetrokken.
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BAS vindt het van vitaal belang dat eenvoudig toegankelijke voorzieningen zoals bibliotheken 

in de gemeente Alkmaar beschikbaar blijven, in het bijzonder ook voor ouderen en voor hen die 

minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. BAS is een partij die behoud van 

cultureel erfgoed erg hoog op de agenda heeft staan. Denk aan het behoud van monumenten 

en kerken in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, maar ook aan waardevolle kunstwerken, 

gemeentearchieven en documenten. Cultuur verbindt inwoners van de gemeente Alkmaar. Ook 

vindt BAS dat Alkmaar minder geld moet steken in kunstinstellingen, en meer in kleinere kunst-

projecten zoals bijvoorbeeld een lichtfestival. 

Een lichtfestival in winters Alkmaar
BAS wil in de wintermaanden een kleurrijk lichtfestival in het historische centrum van Alkmaar 

organiseren. In dit festival, feitelijk een wandeling, kunnen de bezoekers langs de historische 

grachten, kerken, pleinen en monumenten van Alkmaar worden geleid. Daarbij wordt vanzelf-

sprekend gebruik gemaakt van de bestaande verlichting. Alleen wordt nu een forse stap verder 

gegaan: er wordt een uitgekiend lichtplan ontworpen, dat inhoud en diepte gaat geven aan de 

natuurlijke en bebouwde omgeving zoals het water, de kades, de etages van de gebouwen, 

monumentale bomen, bruggen, et cetera. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van led-techno-

logie zodat het energieverbruik minimaal is. Verder kunnen langs de wandeling ook meerdere 

kunstzinnige lichtobjecten (lichtsculpturen) worden geplaatst. Naast een wandeling moet van 

het kleurrijke lichtfestival natuurlijk ook met bootjes vanaf het water kunnen worden genoten. 

Uiteraard zou dit alles tot stand moeten komen na overleg met bewoners en ondernemers in de 

binnenstad.

Karavaan behouden in gemeente Alkmaar 
BAS is voorstander van de Karavaan, met zijn hoofdkantoor in de gemeente Alkmaar. Ook 

vinden wij  het erg belangrijk dat culturele instellingen als Hal 25 en Koel 310, waar geregeld 

evenementen worden gehuisvest, blijven bestaan. 

Kaeskoppenstad/Gondelvaart Koedijk/Midzomerfeest  
De Rijp/Sintenklaasintocht/ kermis blijven faciliteren
Evenementen als Kaeskoppenstad, met zijn 700 vrijwilligers, Gondelvaart Koedijk en de  

Midzomerfeesten in De Rijp zijn fantastisch. Wel overweegt BAS een andere verdeling van de 

subsidiegelden met meer nadruk op manifestaties buiten het centrum.

Koesteren Filmhuis Alkmaar en poppodium Victorie
Filmhuis Alkmaar is nu eindelijk geland in een nagelnieuw en mooi complex. Als Alkmaar  

aantrekkelijk wil zijn voor jongeren en studenten dan zijn het filmhuis en het poppodium  

onmisbaar onderdelen van de culturele infrastructuur. Het fantastische nieuwe poppodium 

Victorie in Overstad verdient dan ook steun van de gemeente Alkmaar. BAS is erg blij met de 

huidige locatie van Victorie, de diverse programmering en het verbluffend fraaie poppodium dat 
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is neergezet. Een poppodium dat zich moeiteloos kan meten met de belangrijkste poppodia in de 

grote steden van Nederland. Dat willen we graag zo houden. En ook voor dit instituut geldt: wil je 

aantrekkelijk zijn voor jongeren dan is dit instituut een must.

Zomer op het Plein ook in Huiswaard en De Rijp 
Zomer op het Plein is een jaarlijks terugkerend evenement dat alle steun krijgt van BAS. Wij  

willen wel proberen om verschillende activiteiten van Zomer op het Plein blijvend uit te rollen 

naar Alkmaar-Noord en Graft-De Rijp en Schermer. Hetzelfde geldt voor de  culturele  

evenementen die georganiseerd worden in Cultuurpark de Hout. Ook die kunnen filialen krijgen 

in bijvoorbeeld de Rekerhout of in de polder. 

Bibliotheek Alkmaar: blijvende en centrale plaats in samenleving
Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Daarvoor zijn basis-

vaardigheden zoals lezen, digitale vaardigheden en kritisch denken noodzakelijk. BAS vindt dat 

culturele instellingen, zoals de bibliotheek, hierin een belangrijke rol spelen en steunt uitbreiding 

van de activiteiten op dit terrein. 

Kinderkabinet met kinderambassadeurs
Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. Die kwaliteit moet worden 

ingezet voor het verbeteren van de stad en het buitengebied. BAS wil kinderen daarom graag 

betrekken bij beslissingen in Alkmaar. BAS wil een kinderkabinet met kinderambassadeurs, dat 

zelf invloed uit kan oefenen op zaken die belangrijk zijn voor de Alkmaarse samenleving. BAS 

daagt de culturele instellingen uit om dit in gezamenlijkheid op te pakken. 

Sociale aanpak eenzaamheid
Wij zien dat steeds meer mensen alleen komen te staan. Het hebben en onderhouden van een 

sociaal netwerk is niet voor iedereen even makkelijk. BAS wil dat initiatieven die inwoners uitnodig-

en om de deur uit te gaan, actief deel te nemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld Dag en Dauw 

van Artiance en de bibliotheek, verder worden uitgebouwd in meer dorpen en wijken. Dit moet 

gebeuren in samenwerking met andere culturele en maatschappelijke instellingen in de stad.

Mega Alkmaarse vlaggenmast bij Kooimeerrotonde
De Kooimeerrotonde is thuiskomen voor ons allemaal. Het plein vormt samen met het 

AZ-stadion de entree van Alkmaar. BAS vindt het een goed idee deze plek te verfraaien 

met een grote vlaggenmast met daarin standaard de Alkmaarse vlag. En wie weet, bij 

een mooi kampioenschap, de AZ-vlag.
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18

Historische erfgoed  
in Alkmaar

SPEERPUNTEN:

•  Beeldbepalende panden beschermen

•  Reconstructie Nieuwlanderhek op Popelmansbrug naar  
voorbeeld Boompoort

•  Historisch erfgoed is meer dan alleen gebouwen

•  Bouwhoogte centrum 12 meter goothoogte

•  Vooraf toetsing erfgoed aan Omgevingsvisie

•  Geen kunststof kozijnen historische panden

•  Maximale bescherming molens en stolpen

•  Belonen van plannen om erfgoed meer toegankelijk te maken

•  Maximaal behoud van het monument Westerlicht

Beeldbepalende panden beschermen
Het nationale, provinciale en gemeentelijke erfgoed verdient zo veel mogelijk bescherming, niet 

alleen met de mond maar ook met daden.
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Het is belangrijk de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, zowel in de stad Alkmaar als in  

het landelijke gebied van Graft-De Rijp en Schermer op te waarderen. Daarom wil BAS  

kijken naar de mogelijkheid om beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten meer  

te waarderen. 

Reconstructie Nieuwlanderhek op Popelmansbrug naar voorbeeld 
Boompoort
BAS heeft in 2017 het idee gelanceerd om het Nieuwlanderhek op de Popelmansbrug 

te reconstrueren. Hiervoor heeft BAS meerdere redenen: er is sprake van herstel van 

een historische route, een vergeten historische entree komt terug, de veiligheid wordt 

vergroot door verlichting, het verfraait de stad en het is eerbetoon aan het Alkmaarse 

historische erfgoed.

Historisch erfgoed is meer dan alleen gebouwen
Erfgoed maakt een belangrijk onderdeel uit van de stedelijke en landelijke omgeving in Alkmaar.  

Die erfgoedkwaliteiten van Alkmaar moeten daarom worden versterkt. Daarbij moet al het  

aanwezige erfgoed in zijn geheel en actief worden meegenomen. Dus niet alleen gebouwen, 

maar ook monumentale bomen, bruggen, kademuren, waterkeringen en dergelijke zijn van 

grote waarde. 

Bouwhoogte centrum 12 meter goothoogte 
BAS wil in het centrum van de stad Alkmaar een goothoogte van maximaal 12 meter toestaan. 

Bij een grotere hoogte vindt volgens ons een verstoring van het historische beeld van het  

centrum plaats. Dat moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

 

Vooraf toetsing erfgoed aan Omgevingsvisie
Erfgoed vormt een grote kans. De bestaande wetgeving vraagt dat erfgoed bij het opstellen  

van de omgevingsvisie en het omgevingsplan nadrukkelijk wordt betrokken. BAS vindt dat 

prima maar dan wel vooraf en niet achteraf. Het is heel belangrijk dat het vooraf gebeurt, want 

dat geeft het historische erfgoed de plaats die het verdient.

Geen kunststof kozijnen historische panden
Voor monumenten en beeldbepalende gebouwen gelden speciale voorwaarden voor  

onderhoud of aanpassingen van het gebouw. Het uitgangspunt hierbij is dat panden gebruikt 

moeten worden met behoud van het historische karakter en van het beschermd stadsgezicht 

van de historische binnenstad. Daarom willen wij geen kunststof kozijnen meer toestaan voor 

deze panden.
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Maximale bescherming molens en stolpen
Bij het historische erfgoed nemen molens en stolpen een aparte plaats in. Door de fusie is 

Alkmaar plotsklaps gezegend met veel molens en stolpen. BAS vindt dat ook dit historische 

erfgoed een goed beleid verdient waarbij behoud voorop staat.

Belonen van plannen om erfgoed meer toegankelijk te maken
BAS heeft verder het plan om ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de gemeente met 

betrekking tot erfgoed een belangrijke rol te laten spelen. De kracht van de stad en het land kan 

heel goed worden gebruikt voor het behalen van de erfgoeddoelstellingen. Daarvoor wil BAS  

de bewustwording van inwoners vergroten, jongeren in aanraking laten komen met erfgoed 

en partijen in de stad met elkaar laten samenwerken om ervoor te zorgen dat het Alkmaarse 

erfgoed beter ervaren kan worden. Initiatieven vanuit de stad en de dorpen om het erfgoed 

toegankelijk te maken, verdienen volgens BAS waardering en ondersteuning. Daar willen wij 

100.000 euro beschikbaar voor stellen.

Maximaal behoud van het monument Westerlicht 
BAS heeft in een motie gevraagd om het maximale behoud van het beroemde Alkmaarse  

monument Westerlicht. En dat is inclusief de tuin en de vijver voor het gebouw. Dit punt blijft 

voor ons heel belangrijk. Het gebouw en de vijver heeft voor de Alkmaarders een grote waarde 

en het is onze inzet die historische waarde maximaal te behouden.
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19

Een trotse regenboogstad

SPEERPUNTEN:

•  Gemeentelijke subsidie LHBTI

•  Onderzoeken huisvesting COC NHN op Achterdam in Alkmaar

•  Geen discriminatie, geweld of andere intimiderende praktijken

•  Maatregelen/acties

Gemeentelijke subsidie LHBTI 
De landelijke subsidie voor LHBT-beleid stopt eind 2017. BAS vindt dat de gemeente Alkmaar 

vanaf 2018 zorg moet dragen voor de financiële ondersteuning. Want er is nog steeds slechts 

voorwaardelijk sprake van acceptatie van LHBTI’s. Daarom durven jongeren uit deze groep  

hun geaardheid niet snel te uiten. De gevoelens van onveiligheid zijn vaak groot en de  

psychosociale gezondheid laat te wensen over. Continuering en intensivering van beleid is 

daarom hard nodig.
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Onderzoeken huisvesting COC NHN
BAS wil dan ook dat de gemeente Alkmaar serieus werk maakt niet alleen van  

een gemeentelijke subsidie maar ook van een fatsoenlijke huisvesting voor COC 

Noord-Holland Noord.

Geen discriminatie, geweld of andere intimiderende praktijken
BAS kiest klip en klaar voor de LHBTI-gemeenschap in Alkmaar. En dan bedoelen we niet 

alleen een keertje symbolisch meevaren in een boot tijdens de Gaypride. Wij willen graag de 

roze belangen van deze groep burgers van Alkmaar het hele jaar door behartigen. BAS wil dat 

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen met 
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trots en met opgeheven hoofd over de Alkmaarse straten kunnen lopen zonder angst voor  

discriminatie, geweld of andere intimiderende praktijken. Om dat te kunnen realiseren stellen  

wij in ieder geval de volgende maatregelen/acties voor.

Maatregelen/acties
•  De gemeenteraad laat zich regelmatig informeren over het veiligheidsgevoel van LHBTI-inwo-

ners en neemt maatregelen indien nodig.

•  De gemeente informeert LHBTI-inwoners over het bestaan van Roze in Blauw en het LHB-

TI-netwerk van de politie. BAS heeft begrepen dat het COC NHN zelf werkt aan verbetering 

van hun website. Er komt een online formulier dat mensen in kunnen vullen die slachtoffer 

zijn geweest van belediging, bedreiging, verbaal geweld, fysiek geweld en discriminatie . Dit 

formulier gaat vervolgens direct door naar de politie, afdeling Roze in Blauw.

•  Stimuleer, bij voorkeur via de wethouder, bij onderwijsinstellingen in de gemeente het geven 

van voorlichting over LHBTI en trek hier samen op met het COC Noord-Holland Noord die 

werken met getrainde voorlichters.

•  Breng de positie van LHBTI-inwoners onder de aandacht van instellingen die ingeschakeld 

worden voor het bieden van zorg en ondersteuning aan burgers.

•  Zorg dat de zorgloketten actuele informatie geven en zichtbaar maken dat zij openstaan voor 

vragen van LHBTI-inwoners en zorg dat medewerkers van de gemeente zich bewust zijn van 

verschillen in seksuele geaardheid en genderdiversiteit bij inwoners.

•  Bekijk mogelijkheden van roze mantelzorg: als je LHBTI’er bent, is het prettig als er iemand 

komt die daar op een open en natuurlijke manier mee omgaat. Geen vragen en geen vooroor-

delen heeft en respect heeft voor jouw genderidentiteit. 

•  Binnen oudereninstellingen begrip kweken voor LHBTI , zodat oudere LHBTI-inwoners van 

Alkmaar niet terug de kast in hoeven als zij binnen een instelling moeten gaan wonen.

•  De gemeente hijst bij passende gelegenheden de regenboogvlag op de verschillende ge-

meentelijke locaties.

Met deze maatregelen/acties wil BAS een kleurrijk, veilig en tolerant Alkmaar creëren waarin het 

voor iedereen prettig wonen en verblijven is.
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20

Integratie 

SPEERPUNTEN:

Samenleven zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden 

dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan 

er onderlinge solidariteit ontstaan. 

BAS wil dat wederzijdse acceptatie de sleutel is voor goed samenleven. Trots zijn op ons mooie 

Alkmaar ongeacht waar het wiegje stond. Wij zijn in ieder geval trots op de samenleving zoals 

die door de Alkmaarders de afgelopen honderden jaren is opgebouwd. Er zijn genoeg kansen 

voor iedereen en daarom vindt BAS dat het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ een 

sterke basis is voor een succesvolle samenleving. Hoe meer succesvolle immigranten het  

goede voorbeeld geven, hoe beter voor Alkmaar. En hoe bereik je dat. Door de nieuwe  

immigrantenstromen serieus te nemen. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare 

drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten integreren. Als we nu 

goed investeren, hebben we straks een betere samenleving. Dat betekent niet dat er meer geld 

naar integratie moet.

Het durven benoemen van problemen, ongeacht kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, 

voorkomen van problemen. Doelgroepenbeleid is daarbij noodzakelijk. De achtergrond van 

de problematiek die speelt bij de ene groep is namelijk van een heel andere aard dan bij een 

andere groep. Dus maatwerk voor de desbetreffende doelgroep is nodig. Waar BAS ook gelijke 

monniken gelijke kappen wil is bij sociale woningtoewijzing op de sociale huurmarkt. Status-

houders krijgen van BAS geen voorkeur en moeten net als ieder ander op hun beurt wachten. 

De rijkdom aan diversiteit in ons land doet een prachtige belofte voor morgen. Want waar 
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verschillende inzichten met elkaar botsen, wordt tunnelvisie voorkomen en creativiteit gevoed. 

Daar worden vragen vanuit vele perspectieven bestudeerd en worden oplossingen op  

verschillende manieren bekeken. Zo komt een innovatief proces tot stand dat voortkomt uit  

het samenkomen van vele achtergronden: mannen en vrouwen, mensen met en zonder  

migrantenachtergrond, gelovigen en ongelovigen en jongeren en ouderen. Dát is de kracht van 

diversiteit die volgens BAS zo veel beter moet worden benut in het bedrijfsleven, het onderwijs, 

de politiek en in de samenleving als geheel. Want in een globaliserende wereld is het benutten 

van al het potentieel een economische en sociale noodzaak. En in een samenleving waarin het 

gebrek aan gelijke vertegenwoordiging tussen groepen in besluitvormende plekken heeft geleid 

tot een vertrouwensbreuk tussen burgers en de politiek, is het betrekken van alle groepen  

mensen de enige manier om vertrouwen te herwinnen.
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21

Dierenwelzijn

SPEERPUNTEN:

•  Aanpak meeuwen door aanleg meeuweneilanden buiten de stad

•  Snel een aanpak voor een dierenopvangcentrum

•  Behoud bestaande agrarische economie

•  Welzijn van dieren bij evenementen

•  Kinderboerderijen moeten voldoen aan de norm

•  Veel aandacht voor de Flora- en Faunawet

Aanpak meeuwen door aanleg meeuweneilanden buiten de stad
BAS heeft in 2017 actie gevoerd om meeuweneilanden buiten de stad aan te leggen. 

Doel hiervan was de overlast van meeuwen aanzienlijk te beperken. Het is ons niet  

gelukt de andere partijen te overtuigen. Maar wij blijven dit idee koesteren en hopen  

in de toekomst toch een plek voor de meeuwen te vinden en zo de overlast voor  

bewoners van Alkmaar te verminderen.
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Snel een aanpak voor een dierenopvangcentrum
Het welzijn van dieren wordt terecht een steeds belangrijker onderwerp. Dieren moeten vrij zijn 

van honger en dorst, een goede leefomgeving hebben, geen pijn, angst en stress hebben en 

ze moeten vrij zijn om normaal gedrag te kunnen vertonen. BAS vindt dan ook dat er snel een 

aanpak voor een dierenopvangcentrum moet komen. Het huidige centrum aan de Bergerweg 

voldoet aan de regels maar niet meer aan de wensen van deze tijd voor wat betreft dierenwel-

zijn. BAS wil bewerkstelligen dat er snel een nieuwe dierenopvang komt en dat de gemeente 

Alkmaar hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu duurt het veel te lang.

Behoud bestaande agrarische economie
Ook vinden wij dat de bestaande agrarische economie gesteund moet worden. Wij staan  

achter het principe dat deze sector voldoende ontwikkelingsruimte moet worden geboden.  

Een vitaal buitengebied wordt gecreëerd door een duurzame en ecologische ontwikkeling van 

de agrarische sector.

Welzijn van dieren bij evenementen 
De gemeente Alkmaar moet organisatoren van evenementen aanspreken op hun verantwoor-

delijkheid voor het welzijn van de dieren die gebruikt worden bij de verschillende manifestaties 

zoals Kaeskoppenstad, de Landbouwdag en kermissen. Hierover moet overleg komen met 

instanties zoals de Dierenbescherming.

Kinderboerderijen moeten voldoen aan de norm
Bij kinderboerderijen moet gestreefd worden naar aansluiting bij de vereniging Samenwerkende 

Kinderboerderijen Nederland, onder andere om de normen voor dierenwelzijn te garanderen.

Veel aandacht voor de Flora- en Faunawet
Bij bouwen en ruimtelijke projecten moet veel aandacht zijn voor de bepalingen uit de  

Flora- en Faunawet. Bij alle gemeentelijke projecten moeten bouwers worden aangesproken  

op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van alles wat groeit en bloeit.
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22

Buurthuizen, wijkcentra en 
dorpshuizen: een centrale rol

SPEERPUNTEN:

•  Financiële duidelijkheid

•  Vast aanspreekpunt

•  Meer gebruik maken van deze instellingen

•  Onderzoek naar subsidiestromen

BAS vindt de positie van deze instellingen in de gemeente Alkmaar van groot belang. Heel veel 

Alkmaarders maken graag gebruik van de diensten van de buurthuizen, wijkcentra en  

dorpshuizen en dat moet wat ons betreft zo blijven. Wij streven er wel naar dat zoveel mogelijk 

ambtenaren en vertegenwoordigers van allerlei instanties (UWV, HalteWerk, enz.) meer gebruik 

gaan maken van deze huizen.
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Financiële duidelijkheid
De buurthuizen, wijkcentra en dorpshuizen moeten meer en sneller financiële  

duidelijkheid krijgen van de gemeente Alkmaar. Bijvoorbeeld door het vastleggen van 

meerjarenbegrotingen. BAS vindt dat zo meer financiële zekerheid voor de toekomst 

wordt geboden. Ook geeft het deze instellingen daarmee de kans langetermijnvisies te 

ontwikkelen met betrekking tot de bedrijfsvoering. 

Vast aanspreekpunt
BAS ziet de meerwaarde binnen de gemeente van een vast en ervaren aanspreekpunt.  

Daar moeten alle buurthuizen, wijkcentra en dorpshuizen met hun specifieke vragen  

(subsidieaanvragen, omgang met vrijwilligers en betaald personeel) terecht kunnen.  

Bij dat aanspreekpunt dient het besef te leven dat elke wijk uniek is en dus een eigen cultuur  

en problematiek kent.

Meer gebruik maken van deze instellingen
De Alkmaarse ambtenaren moeten vaker in de buurthuizen actief zijn zodat zij de buurt en de 

burgers beter leren kennen. Dit aanwezig zijn geldt ook voor medewerkers van allerlei andere 

instanties zoals UWV, GGD Hollands Noorden en Halte Werk (spreekuren, workshops, open 

dagen). Bovendien kunnen de buurthuizen meer door de gemeente gebruikt gaan worden als 

vergaderlocatie.

Onderzoek naar subsidiestromen
BAS wil een onderzoek naar de subsidiestromen in de wereld van de buurthuizen. Wij willen 

kijken hoeveel geld waarheen gaat en wat hiervan de resultaten zijn. Zodat een goede belan-

genafweging mogelijk is bij de toekenning van subsidies.
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www.bas-alkmaar.nl

Mail:
info@bas-alkmaar.nl

facebook:
www.facebook.nl/bas.alkmaar 

twitter:
@BAS_Alkmaar

BAS wil 
graag uw 
mening

BELANGEN ALKMAARSE SAMENLEVINGV16012018
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