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Uitgeest,  

Sterk in samenwerken! 
 

Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022 – 2026 
Mei 2022 

 

 

 

Samenwerken in Uitgeest “Uitgeester-basisschoolkinderen bouwen een hut”.  
Foto Gemeente Uitgeest 
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Inleiding 
 

Voor u liggen de afspraken die de partijen Progressief Uitgeest (PU), D66 Uitgeest en CDA Uitgeest met elkaar 

hebben gemaakt. Deze afspraken zijn de komende raadsperiode het uitgangspunt voor het behartigen van de  

belangen van de inwoners, ondernemers en bezoekers van en aan ons mooie dorp Uitgeest.  

Bijzonder is dat de afspraken niet alleen zijn gebaseerd op de partijprogramma’s van deze drie partijen, maar 

deels ook op de ambities uit de partijprogramma’s van de overige partijen die in dit afsprakenkader zijn gea-

dopteerd. Immers, er is meer dat ons verbindt dan ons scheidt! 

De afspraken voorzien in het realiseren van ambities die voor de samenwerkende partijen belangrijk zijn. Een 

aantal daarvan ligt in het verlengde van de koers en de ambities die uit de vorige raadsperiode(n) stammen. Op 

enkele punten zal de koers worden verlegd. De nieuwe ambities zijn bewust beperkt gehouden. De onzekere 

financiële toekomst is daar debet aan. 

Het zijn van een betrouwbare lokale overheid is wat ons allen bindt. Vertrouwen in een gemeentebestuur dat 

zegt wat het doet en doet wat het zegt. Dat knopen doorhakt en beslissingen neemt en dat  

dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeentebestuur dat heldere spelregels hanteert bij het 

tijdig betrekken van de inwoners en ondernemers bij besluiten die hun belang raken. 

Dit heet samenwerken, waarbij niet aan alle wensen en verwachtingen tegemoet gekomen kan worden, maar 

men zich wel tijdig gehoord en serieus genomen voelt. Deze handreiking doen wij niet alleen naar onze  

inwoners en ondernemers, maar ook naar de overige partijen binnen de raad. 

Graag en met vertrouwen pakken wij deze handschoen op. 

Uitgeest, sterk in samenwerken! 
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Hoofdstuk 1: Wonen 
 

Ook in Uitgeest is wonen één van de meest belangrijke thema’s. Er is een tekort aan woningen en dat zorgt er 

voor dat woningen voor verschillende groepen onbetaalbaar worden. Daarnaast is er ook een tekort aan   

woningen in de sociale sector en dat zorgt ervoor dat veel mensen in deze doelgroep geen huis kunnen  

krijgen. Tegelijkertijd hebben we ambities en uitdagingen betreft de duurzaamheid van woningen en de impact 

op het klimaat, maar hier over meer in hoofdstuk 6. 

 

Meer woningen. Gevolg is dat met name onze jongeren en starters, moeite hebben om een huis te bemach-

tigen. Door het vorige college zijn al diverse plannen in gang gezet, bijvoorbeeld de nieuwbouw aan de  

bibliotheeklocatie. Echter zijn deze plannen nog niet voldoende om te voldoen aan de vraag.  Daarom zetten 

wij vol in op de realisatie van extra nieuwbouwwoningen voor jongeren, starters, ouderen én  doorstroming. 

 

Woonbehoefte. Op basis van de Uitgeester woningbehoefte gaan wij bouwen. Hiervoor gebruikt de coalitie 

het recente woningmarkt onderzoek, uitgevoerd door Companen. Dit rapport wordt gebruikt om te bepalen 

hoeveel woningen en wat voor type woningen we gaan bouwen. Waar het mogelijk is geven we voorrang aan 

Uitgeester jongeren- en starters. 

Het onderzoek laat o.a. zien dat er vooral een behoefte is aan appartementen, gericht op de groeiende groep 

kleine huishoudens. Het gaat hierbij onder andere om starters, jongeren maar met name ook ouderen. Verder 

is er een toenemende vraag naar betaalbare woningen in het goedkopere segment en het middensegment. 

Daarom kiezen wij er voor om betaalbare woningen te bouwen voor de bovenstaande doelgroepen. Hierbij 

wordt steeds de markt afgetast naar behoefte. Aangezien de woningmarkt grillig is en de toekomst zich moeilijk 

laat voorspellen wordt de planvorming waar nodig periodiek bijgestuurd.  

We gaan de huidige afspraak van “30% sociaal bouwen per project” loslaten. Dit om projecten sneller van de grond 

te krijgen en beter te kunnen inspringen op de woonbehoefte, en ook af  te stemmen op de locatie. Het 

woonfonds wat eerder is opgericht zal hier financieel bij helpen. We zullen streven de 30% wel over het geheel 

te hanteren in Uitgeest. 

De geplande woningbouwplannen zijn momenteel voldoende om de komende jaren in de Uitgeester 

woningbehoefte te voorzien. Het kan altijd zo zijn dat, om welke reden dan ook, bepaalde projecten geen 

doorgang kunnen vinden. In dat geval onderzoekt het college, in overleg met de provincie, de mogelijkheden 

of  in de toekomst een eventuele uitbreiding van de bouwmogelijkheden in de Limmerkoog tot de 

mogelijkheden behoort. 

Hoewel de grootste opgave ligt bij het realiseren van betaalbare woningen, zullen per project echter ook  

woningen in het hogere segment worden toegevoegd. Uitgangspunt is om de woningbouwplannen te realiseren 

met een sluitende exploitatie, maar dit is volgens het woningmarkt  onderzoek ook nodig om doorstroming te 

bevorderen. Tot slot zetten wij ons in voor de groeiende groep met een bijzondere woonvraag en kwetsbare 

groepen. 

  

Goede leefomgeving. We willen allemaal wonen in een fijne en leefbare omgeving. Daarom zetten wij bij 

de realisatie van woningen in op bebouwing die past binnen het dorpse karakter, waarbij er aandacht is voor 

de leefbaarheid o.a. met betrekking tot parkeren en afvalinzameling. Daarnaast moeten woningbouwplannen 

worden voorzien van een groenplan.  

 

Locaties. Binnen Uitgeest vallen op de korte en middellange termijn verschillende locaties vrij, waar 

woningbouw gerealiseerd kan gaan worden. Het betreft hier onder anderen:  

• Tijdelijke jongeren woningen aan de Benesserlaan  

• Locatie van basisschool ‘de Vrijburg’ 

• Locatie van basisschool ‘de Molenhoek’  
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• Locatie van sporthal ‘De Meet’  

• Benesserhof   

• Achtererven aan de Kleis  

• Stationsomgeving, Anna van Renesseplein  

In deze periode realiseren we tijdelijke woningen voor jongeren. We onderzoeken eerst nog andere locaties dan 

de Zienlaan. Als er geen alternatieve locaties naar voren komen dan zetten we in op de realisatie van de 

jongerenwoningen aan de Zienlaan. Naast de bovengenoemde locaties gaan wij ons deze periode extra 

inspannen om woningbouw mogelijk te kunnen maken bij ‘De Oude Werf ’. (terrein Zonjee aan de Meldijk 

/Nieuwland) 

Ook gaan we opzoek naar een oplossing voor gedoogsituatie van de woningen bij “De MeerParel”, die door 

de grote woonbehoefte gebruikt worden voor permanente bewoning. Wij willen onderzoeken of het mogelijk 

is om permanent wonen op “De MeerParel” te legaliseren.  

 

Financieel. Bij het realiseren van woningen en andere projecten zullen we ook kijken naar de inkomstenkant. 

De komende periode wordt door ons onderzocht of  het bestaande instrumentarium (bijvoorbeeld de nota 

bovenwijkse voorzieningen) hiertoe geoptimaliseerd kan worden. 

 

Hoofdstuk 2: Participatie 

 

Participatiedoelstelling. Voor de komende vier jaar wordt ons uitgangspunt dat bij elk initiatief die (grote) 

impact heeft in de openbare ruimte vooraf wordt bepaald aan welke randvoorwaarden de participatie dient te 

voldoen. Het betrekken van onze inwoners bij beleidsbeslissingen en/of besluiten zien wij als een belangrijk 

goed. Participatie is van belang vanwege de kwaliteit van- en het draagvlak voor een te nemen besluit. Ook 

worden inwoners hierdoor meer betrokken bij besluiten en kunnen ze ook echt meedoen. Waar participatie 

niet het gewenste effect heeft, zowel voor inwoners als voor de gemeente heeft dit vaak te maken met onjuiste  

verwachtingen.  

 

Het is dan ook van belang dat inwoners, ondernemers en andere participanten vooraf moeten weten in welke 

mate en waarover er mee geparticipeerd kan worden. Waar kan nog over geparticipeerd worden en welke 

ruimte zit er nog. Op deze wijze wordt bij de start van elk initiatief of project inzicht gegeven in de mate van 

invloed die participanten hebben ten aanzien van de participatie. Wij zien het participatiebeleid vooral als goede 

randvoorwaarden aan de voorkant schetsen, geen papieren tijger, maar vooral DOEN. 

 

Uitvoering. Bovenstaande leggen we neer in een handzame participatieleidraad waarbij het initiatief van  

Uitgeest Lokaal belangrijke input vormt. Ook willen wij experimenten en/of pilots in gaan inzetten zoals een 

inwonersforum. Dit wordt ook wel vaak burgerforum genoemd. In tegenstelling tot de meeste andere vormen 

van burgerparticipatie melden burgers zich niet zelf aan voor deelname, maar wordt men door steekproeftrek-

king op toeval basis geselecteerd en benaderd. De groep komt dan een of meerdere dagen samen om over een 

beleidsissue of verdere invulling van een project te oordelen. Zij zullen hierbij ambtelijk worden ondersteund. 

De uitkomst kan zijn een concreet besluit of aanbevelingen in de vorm van een advies. Aan de voorkant stelt 

het college en/of de raad de kaders vast. 

Jeugd- en Jongerenraad. Wij willen nadrukkelijk ook de jeugd van Uitgeest betrekken bij de politiek.  

Wij willen daarom proberen onze Jeugd- en Jongerenraad nieuw leven in te blazen, en anders jongeren  

participatie op een andere wijze in te richten”.  
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Hoofdstuk 3: Verkeer en Vervoer 

 

N203 richting Castricum. Speerpunt van verkeer en vervoer is het veiliger maken van de N203. In de  

komende periode zal deze weg onze volle aandacht hebben, want er gebeuren hier te veel ongevallen. Samen 

sta je sterk en daarom willen we met de gemeente Castricum de provincie overtuigen om per direct  

aanpassingen te realiseren die de verkeerssituatie veiliger maken.  Ook vindt de coalitie het belangrijk dat er in 

de komende periode een toekomstvisie over haalbaarheid van het omleggen van de N203 wordt uitgewerkt. 

 

Rotonde Beatrixlaan. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft de coalitie de ambitie, dat er naast de al 

reeds geplande rotondes, ook een rotonde moet komen op het kruispunt van de Beatrixlaan. Dit wordt door 

meerdere partijen gezien en door tellingen ondersteund, als drukste kruispunt van ons dorp.  

Voor werkelijke realisatie moet er een financiële afweging worden gemaakt, en de ambitie kan alleen worden 

gerealiseerd als er subsidies worden verkregen en er aanvullende dekking is. 

 

Veilige kruispunten en oversteken. Voor de verkeerssituatie bij de afslag Melksuiker, de oversteek plek voor 

fietsers bij de Jacoba van Beierenlaan en het verkeerslicht bij het station Uitgeest willen we samen met een 

verkeerskundige kijken wat er mogelijk is om de veiligheid te verbeteren.  Indien er sprake is van herinrichting 

van wegen wordt per locatie beoordeeld of een aanpassing van de wegcategorisering gewenst is. Ook willen 

wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om voor fietsers en wandelaars een kortere en  

veiligere verbinding te hebben tussen de wijk Melksuiker en het fietspad richting Krommenie. 

 

Overlast Schiphol. Het schrappen van nachtvluchten is ons speerpunt. Uit het GGD onderzoek naar de 

gezondheid van de inwoners uit de IJmond blijkt dat onze inwoners veel overlast en hinder ondervinden van 

de nachtvluchten. Daarom wil Uitgeest weer opteren voor een voorzittersrol in de regio. Dit helpt ons om de 

belangen van Uitgeest optimaal te waarborgen. De nachtsluiting zal bovenaan op de regionale agenda moeten 

komen. Ook zal de bocht om Uitgeest op de juiste aanvliegroute en hoogte moeten worden overgevlogen.  

Zo is de overlast voor onze inwoners het minst. We zullen gezamenlijk moeten optrekken met de BUCH en 

de regio om onze standpunten kenbaar te maken richting de luchtvaartsector. Hiervoor moeten we goed ver-

tegenwoordigd zijn aan de verschillende Schipholtafels en in gesprek blijven met de diverse bewonersgroepen. 

 
Openbare ruimte. De waardering voor het buitenleven neemt toe en het openbaar groen is ook cruciaal voor 

een gezond en duurzaam leven waarin we buiten sporten, wandelen en elkaar ontmoeten. Dit biedt kansen om 

integraal naar de inrichting van de openbare buitenruimte te kijken en naar de routes en verbindingen, denk 

bijvoorbeeld aan wandelroutes in en om het dorp voor een rondje Uitgeest. In het algemeen moet er bij de 

inrichting aandacht zijn voor inwoners die een fysieke beperking hebben, zodat ook zij volwaardig kunnen 

meedoen. 

Wij willen de komende periode inzetten om het zogenoemde Planken-pad te realiseren en een aansluiting te 

creëren tussen de Waldijk en het Oude Dorp.  Dit versterkt de samenhang tussen verschillende wijken van 

Uitgeest. Ook zien wij graag dat er een veilig wandelpad van het Erfgoedpark vanaf de Broekermolen naar het 

Zwaansmeer wordt aangelegd.  

 

Parkeren. Door parkeeronderzoeken weten we in Uitgeest waar de grootste knelpunten zijn. Daarom willen 

wij in de komende periode in ieder geval in gesprek met de inwoners van de Waldijk om samen aanpassingen 

te evalueren en of deze toereikend zijn geweest. Daarbij wordt in ieder geval bezien of er aanvullende  

parkeervoorzieningen kunnen worden aangelegd zonder dat dit ten kosten gaat van de beeldkwaliteit.  
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Hoofdstuk 4: Recreatie en Toerisme 
 

Uitgeest heeft Meer. Ons speerpunt is meer in zetten op recreatie en toerisme. Uitgeest en haar gemeenschap 

profiteren namelijk van de bezoekers aan ons dorp. Mensen komen naar Uitgeest vanwege de uniekheid, met 

zijn meer en prachtige landschap. Daarom moeten we het landschap beschermen. Wij willen het actieplan 

“Uitgeest heeft Meer” actualiseren en uitrollen en op het Erfgoedpark. Na de bestemmingsplanwijziging op 

het Erfgoedpark, zijn er op deze plek door ondernemers verschillende mooie horecavoorzieningen gecreëerd, 

daarnaast kan er door een subsidie vanuit de gemeente en de provincie een museale houtloods gerealiseerd 

worden. Dit draagt bij aan onze ambitie dat er meer aandacht moet komen voor Cornelis Corneliszoon. 

 

Dorregeest. Wij zien ook kansen voor het oeverpark Dorregeest. Een horeca voorziening met daarbij een 

beheerderswoning zou helpen om vandalisme hier tegen te gaan en de veiligheid vergroten. Ook kleinschalige 

verblijfsrecreatie behoort hier tot de mogelijkheden. 

 

Samenwerken. Voor de bovenstaande plannen moeten we beter samenwerken met onze partners in de 

BUCH, Regio Alkmaar, het RAUM, de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en Stichting Oer-IJ.  

 

  

Hoofdstuk 5: Economie 
 

Ondernemers. Voor de coalitie is het belangrijk dat de banden met het bedrijfsleven worden aangehaald, 

zodat er samen gewerkt kan worden aan ambities. Ondernemers hebben een belangrijke rol in het dorp, zorgen 

voor werkgelegenheid en dragen bij aan het levensgeluk van onze inwoners. Gezamenlijk moeten we kijken 

hoe we het bedrijventerrein kwalitatief kunnen verbeteren, hoe we detailhandel in het centrum behouden en 

hoe we een dorpsplein kunnen realiseren. Dat vraagt om een andere aanpak waarbij meer van buiten naar 

binnen zal worden gewerkt en waarin de samenwerking zal worden gezocht. Ook moeten we de kracht van de 

regio benutten. Met een gemeenschappelijke werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we de onder-

nemers vooral via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het regionaal platform  

arbeidsmarkt (RPA).  

 

Jachthaven. Jarenlang is de bezetting van de detailhandel in het havengebied een punt van discussie, en  

hebben we te maken met leegstand. Samen met de ondernemers willen we het bestemmingsplan aanpassen 

zodat er niet alleen watersport gerelateerde bedrijfsactiviteiten mogen worden beoefend. Echter mag deze 

ontwikkeling niet ten koste gaat van de detailhandel in het centrum. 

 

 

Hoofdstuk 6: Duurzaamheid en klimaat 

 

Visie. De coalitie gaat de plannen, waaronder het vastgestelde klimaatprogramma van het vorige college  

continueren. Dat betekent dat de gemeente door zal gaan met het begeleiden van inwoners en ondernemers 

bij het reduceren van het energiegebruik, gebruik en opwekken van groene energie of het stoppen van het 

gebruik van aardgas. Deze begeleiding zal zich richten op het informeren, adviseren en het houden van  

collectieve inkoopacties. De begeleiding begint bij het bewuster maken van de nut en noodzaak om energie te 

besparen en over te stappen op groene energievormen. De begeleiding eindigt bij een klimaat neutrale of 

klimaatpositieve woning. Daarnaast zullen we samen met Greenbiz en Omgevingsdienst IJmond de  

ondernemers in Uitgeest begeleiden en ondersteunen bij de energietransitie. 

 

Projecten zullen alleen maar tot stand komen op basis van vrijwillige deelname. Wij verwachten dat, net als bij 

zonnepanelen,  mensen bereid zijn te verduurzamen als ze de noodzaak en de voordelen zien. 
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Zonnepanelen op daken. Wij gaan onderzoeken of het dak van sporthal De Zien, die sinds kort in eigendom 

is van de gemeente, geschikt is om  een groot aantal zonnepanelen op te installeren. Ook op ander gemeentelijk 

vastgoed zouden wellicht zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. We laten ook onderzoek verrichten of 

het aanleggen van zonne- panelen boven parkeerterreinen haalbaar is. 

 

Klimaatadaptatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat delen van Uitgeest te maken gaan krijgen met hittestress. 

Het groenbeleidsplan biedt mogelijkheden om de overlast van hittestress te beperken. Met andere woorden, 

we gaan door met het behoud en bijplanten van bomen. Bij nieuwe bouwlocaties zal rekening gehouden  

moeten worden met klimaatadaptatie. 

 

Regionale Energie Strategie. De RES 1.0 gaan wij uitvoeren. De geplande zonneweides blijven onze insteek. 

Windmolens komen er niet. Wij gaan de plannen verder uitwerken en zoeken de samenwerking op met DUEC, 

onze plaatselijke energiecoöperatie. 

 

Afval. Wij gaan door met het verder scheiden van afval. In de afgelopen periode is er een grote stap gezet en 

de Uitgeesters hebben daaraan een goede bijdrage geleverd. Afval heeft door gescheiden inzamelen en  

hergebruik van grondstoffen waarde. Om oplopende kosten te voorkomen is het belangrijk dat afval nog beter 

gescheiden gaat worden. De doelstelling is voor 2025: 30 kg restafval per inwoner. Deze uitdaging zullen we 

samen met de inwoners aangaan. 

 

 

Hoofdstuk 7: BUCH en Regionale samenwerking 
 
BUCH-werkorganisatie. Dat Uitgeest een zelfstandige gemeente blijft is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

Voor de zelfstandigheid van Uitgeest is het samenwerkingsverband in de BUCH-organisatie onmisbaar. Door 

het takenpakket van de gemeente in het huidige tijdgewricht is participeren in een grote werkorganisatie als de 

BUCH van groot belang voor de dienstverlening. Wij streven er in de komende periode dan ook naar om de 

dienstverlening naar onze inwoners waar nodig verder te verbeteren en te optimaliseren. In dat verband wordt 

de inzet om te komen tot heldere dienstverleningsovereenkomsten als sturing instrument van harte  

ondersteund. Hoewel de dienstverlening van de gemeente steeds meer digitaal plaatsvindt, blijft in Uitgeest 

een gemeenteloket aanwezig voor rijbewijzen, paspoorten, uitkeringen etc. Hoewel wij de voordelen van de  

werkorganisatie inzien, blijven wij uiteraard wel kritisch op de kosten hiervan. 

 

Regionale samenwerking. Wij willen actief de samenwerking blijven zoeken in de samenwerkingsverbanden 

waarin Uitgeest al vertegenwoordigd is, zoals o.a. het RAUM, Regio Alkmaar en de MRA, met als doel het 

meeste uit deze verbanden te halen. Daarnaast willen we de samenwerking met onze buurgemeenten zoals o.a. 

Castricum, Heemskerk, Zaanstad, Heiloo en Bergen verder intensiveren. Op deze wijze kunnen we samen 

optrekken bij grensoverschrijdende onderwerpen. We hebben een strategisch belangrijke positie, want Uitgeest 

ligt op een knooppunt van wegen en is ingebed tussen diverse grote plaatsen. Op het gebied van Schiphol, 

wegen (A8- A9 en N203) en spoorwegen speelt er op dit moment veel. Samenwerken en vertegenwoordigd 

zijn in verschillende werkgroepen en overleggen zorgt er voor dat de belangen van Uitgeest zo optimaal  

mogelijk worden behartigd. 
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Hoofdstuk 8: Sport en Cultuur 

 
Visie. We bezuinigen deze periode niet op sport, kunst en cultuur. Wel gaan we in gesprek met de verenigingen 

over de resultaten die we als gemeente Uitgeest terugverwachten vanuit deze subsidie. Inclusie is hierin een 

belangrijk aandachtspunt. Een laag inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking mag geen  

belemmering vormen. Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale samenhang van 

ons dorp. Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen en in het  

bevorderen van participatie van jong en oud. En dat is hard nodig want de coronacrisis heeft ook impact op 

het sociaal en mentaal welzijn van mensen in Uitgeest gehad. Onze voorzieningen en sportverenigingen geven 

positieve energie aan onze samenleving. Dat koesteren we. In Uitgeest is de jeugd boven gemiddeld sportief 

actief. Dat moeten we vasthouden. 

 

Sporten in de buurt. Als het op bewegen en sport aankomt vinden we dat elke inwoner van Uitgeest in zijn 

of haar eigen buurt een plek moet kunnen vinden waar bewegen wordt gestimuleerd. De buitenruimte heeft 

sowieso onze aandacht;  Deze inrichtingsvraag pakken we in het centrum dan ook op onder de noemer  

realisatie dorpspark. Om het verenigingsleven te behouden en te versterken, moet er de mogelijkheid zijn dat 

verenigingen feestavonden en activiteiten kunnen organiseren, dit wordt nu beperkt door de horecanota 2019. 

Ook moet er een betere balans komen tussen horeca en paracommercie. Dat houdt in dat verenigingen weer 

meer mogelijkheid krijgen om activiteiten te organiseren. Dit door middel van het aantal keer ontheffingen tot 

1 uur open mogen blijven, van 7 naar 12 te verhogen. 

  

Cultuur. Wij zullen evenementen, tentoonstellingen en cultuur extra stimuleren. De afgelopen jaren is beves-

tigd hoe de culturele en creatieve sector onontbeerlijk zijn voor een gezonde en weerbare samenleving. Uitgeest 

heeft de kermis gemist, de optredens in het dorpshuis, de optredens van de muziekschool en de tentoonstel-

lingen in het gemeentehuis. In Uitgeest koesteren we onze kunst en cultuur. Kunst en cultuur is belangrijk; het 

zet ons aan het denken. Dit kan over onszelf gaan en over de samenleving in algemene zin. Het geeft zingeving 

en draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen en kan begrip creëren tussen mensen van 

diverse afkomst. Samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen is van groot belang. Heel speci-

fiek gebruiken wij deze periode om kunst in de openbare ruimte in het zonnetje te zetten.  Bij grootschalige 

bouw verwachten we dat de initiatiefnemer een bedrag reserveert voor een kunstuiting in de openbare ruimte. 

  

Historie. Het is ook een taak van de gemeente om de historie levend te houden. Dit kan in de vorm van 

plaquettes waarin inwoners worden geëerd of de geschiedenis van een gebouw wordt uiteengezet.  

Een plaquette op de witte school is hier een voorbeeld van. 

 

 

Hoofdstuk 9: Zorg en Welzijn 
 

Visie. We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin  

Uitgeesters zich betrokken bij elkaar voelen. Het uitgangspunt is dat de gemeente niet de verantwoordelijkheid 

van het leven van de inwoners overneemt, maar helpt waar het nodig is en een vangnet creëert. Waar inwoners 

vanuit betrokkenheid initiatieven ontwikkelen, zullen we die zoveel mogelijk ondersteunen, maar niet per  

definitie overnemen. Mantelzorgers zijn voor onze inwoners hierbij van onschatbare waarde. Daarom is  

waardering voor deze groep zo belangrijk. We handhaven dan ook het mantelzorgcompliment. Daarnaast waar 

de gemeente invloed kan uitoefenen gebruiken wij deze om de wachtlijsten zo kort als mogelijk te houden. 

 

Iedereen doet mee. We streven naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gemeente heeft een 

goed minimabeleid en dit willen we graag zo houden. We hanteren daarbij de menselijke maat en handelen 

vanuit vertrouwen. Kinderen die in armoede opgroeien krijgen te maken met uitsluiting en schaamte, omdat 

ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op schoolreisje of een feestje moeten afzeggen, omdat 
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ze geen cadeautje kunnen betalen. Het sociale team, scholen en huisartsen spelen een grote rol bij het signaleren 

van zulke situaties. We zorgen voor passende ondersteuning zodat kinderen mee blijven doen en zich verder 

kunnen ontwikkelen. De gemeente zal actief voorlichting geven over de mogelijkheden van gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 

 

Zorg aan huis. De huidige tendens is dat minder inwoners intramurale zorg ontvangen én dat ouderen langer 

thuis blijven wonen. Vanaf 2023 zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk voor het beschermd wonen in 

onze gemeente. In deze collegeperiode maken we een visie op ‘thuis’ wonen zodat we kunnen bouwen naar 

behoefte. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke eetvoorziening voor 

mensen die daar behoefte aan hebben. 

 

Preventie. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt om de basis op orde te maken. Wij willen dit 

beleid verder voortzetten. Er is in Uitgeest gelukkig véél goed geregeld. Daar mogen we trots op zijn. We 

zetten in deze periode vooral in op preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen, ook om zoveel 

mogelijk de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning te voorkomen. De gemeente stimuleert korte 

lijnen tussen het sociale team en verwijzers (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers, jongerenwerkers én  

verenigingen). Preventie zien wij breder dan alleen de zorg. Door te investeren op het gebied van bijvoorbeeld 

cultuur, sport en welzijnsactiviteiten zorgen we voor een nog sterkere verbondenheid in Uitgeest waardoor 

hulp makkelijker vanuit het eigen netwerk geboden kan worden. We vragen de verenigingen éxtra aandacht te 

hebben voor kwetsbare inwoners zodat iedereen kan meedoen. In het subsidiebeleid wordt hier aandacht aan 

besteed. 

 

Financieel. Het landelijk beeld is dat bijna elke gemeente een aanhoudende kostenstijging signaleert voor met 

name Jeugdhulp en de WMO. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dergelijke voorzieningen neemt toe. 

Dit geldt ook voor de zorgzwaarte en de duur. Dit komt onder andere doordat er sprake is van een zogenoemde 

dubbele vergrijzing. De verwachting is dat dit ook zal leiden tot een stijging in het aantal WMO-aanvragen. Dit 

geldt ook voor Uitgeest. De beheersmaatregelen zoals die door de gemeenteraad van Uitgeest in 2021 zijn 

vastgesteld worden uitgevoerd om de kosten te beheersen. Dit blijven we monitoren. We zullen creatief  

moeten omgaan met de middelen die tot onze beschikking worden gesteld om kwalitatief goede zorg te kunnen 

blijven leveren. 

 

Geesterheem. Door Viva Zorggroep is in maart 2022 een initiatiefplan ingediend tot de bouw van een 

nieuw zorgcomplex op het volkstuinencomplex aan de Geesterweg. Dit, om in de sterk stijgende lokale  

behoefte aan intramurale zorg in de vorm van verzorging en verpleging te kunnen voorzien. Wij ondersteunen 

dit initiatief. Maar wel nadrukkelijk in samenhang met een herinvulling van het vrijkomende complex  

Geesterheem. Deze locatie zien wij bij voorkeur bebouwd met woningen, die voorzien in de woonbehoefte 

van één of meer doelgroepen, die worden onderscheiden in de nog op te stellen visie op “thuis wonen”.   

 

Doelstelling. Veel inwoners hebben te maken met het sociaal domein. De gemeenteraad neemt hierin in 

gezamenlijkheid belangrijke besluiten. Een doelstelling voor de aankomende periode is om de gemeenteraad 

adequaat mee te nemen in de voorliggende keuzes. Wij zien dan ook graag dat de raadsbrede groep t.a.v. de 

Jeugdzorg een vervolg kan krijgen.  
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Hoofdstuk 10: Realisatie Dorpspark 

 
Besluitvorming. In Uitgeest spreken we al geruime tijd, zonder dat er een besluit genomen wordt, over de 

invulling van het IJsbaanterrein aan de Castricummerweg. Dit zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid bij 

de omwonenden en gebruikers van dit gebied. Uitgeest heeft behoefte aan duidelijkheid, financieel  

verantwoordelijk beleid en een breed gedragen keuze en een invulling die toekomstbestendig is. Daarom  

maken we nu de keuze voor een multifunctioneel Dorpspark waar we het hele jaar gebruik van kunnen maken.  

 

Behoud de groene long. Met het Dorpspark blijft groen behouden én wordt het park aantrekkelijk gemaakt 

om elkaar te ontmoeten. Door de multifunctionele inrichting is er meer ruimte voor verschillende sporten, 

zoals groepstrainingen en outdoor fitness. Maar kunnen er ook evenementen, zoals de attractiekermis of een 

sporttoernooi, georganiseerd worden. 

 

IJsclub. Voor de IJsclub blijft er ruimte voor een onverharde baan van circa 250 meter, inclusief het binnen-

terrein. Hiermee zorgen we ervoor dat de jeugd in Uitgeest kan blijven schaatsen. Door te kiezen voor een 

onverharde 250 meter baan behouden wij het groen en blijft er genoeg ruimte over voor een multifunctionele 

inrichting. De keuze van een grasbaan zorgt er ook voor dat een groot deel van de investeringslast niet  

benodigd is. Dit geeft financieel ruimte voor de ambities uit dit samenwerkingsakkoord. 

 

Planning. Vanzelfsprekend wordt bij de verdere uitwerking gesproken met alle stakeholders. Dit geschetste 

kader staat echter vast.  De doelstelling is om medio 2023 een uitgewerkt en financieel onderbouwd plan aan 

de gemeenteraad voor te leggen. 

 

 

Hoofdstuk 11: Onderwijs en onderwijshuisvesting 

 
Visie. Wij stimuleren scholen om dezelfde kansen te bieden aan alle kinderen om zich te ontwikkelen en te 

ontplooien. De gemeente zorgt voor een adequate huisvesting. Daarom moet  de basis op orde zijn, zodat elk 

kind leert lezen, schrijven en rekenen en goed wordt onderwezen in burgerschap. We zijn voor kansengelijk-

heid door een goede kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en een rijke schooldag, waarbij scholen 

zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan  

begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met de plaatselijke verenigingen en het leeslokaal.  

We waarborgen sociale veiligheid en gelijke behandeling. 

 

Uitvoering. Als gemeente gaan we het gesprek aan met het onderwijs, om zo een bemiddelende- en facilite-

rende rol te vervullen. We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de deelname van 

kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de  

kwaliteit en de relatie tussen opvang en onderwijs. Afspraken hierover komen in de Lokale Educatieve Agenda 

en in gesprekken met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In de 

uitvoering van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs nemen wij een sturende rol. De te 

nemen maatregelen gaan zo veel mogelijk aansluiten op de behoeften van de kinderen en bij de interventies 

die scholen al uitvoeren. Het gaat om achterstanden op cognitief maar ook sociaal-emotioneel vlak. 

Binnenmeerlocatie. De bestaande Binnenmeerschool wordt door middel van renovatie en nieuwbouw een 

moderne school, waarbij zoveel mogelijk waardevolle, historische delen in stand worden gehouden. Volgens 

planning wordt er gestart met de renovatie/nieuwbouw in augustus 2023. De bouw is dan gereed in augustus 

2024. Dit betekent dat alle scholen in Uitgeest zijn omgevormd tot kindcentra. Elke school in Uitgeest is dan 

geschikt gemaakt voor een rijke schooldag. We hebben te maken met exorbitante prijsstijgingen in de bouw. 

De verwachting is dat het nu gereserveerde budget niet voldoende is. We hebben geen invloed op deze  

autonome prijsontwikkelingen, maar dat zal Tabijn noodzaken om kritisch te kijken naar zijn bouwambities. 
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Hoofdstuk 12: Openbare orde en veiligheid 
 

Uitgeest moet een veilige gemeente blijven. Brandweer, wijkagenten, Boa’s en ook onze inwoners moeten 

hierbij met elkaar samenwerken. De verkeersveiligheid is zeer belangrijk en naast de genoemde maatregelen 

als de aanleg van rotondes, speelt hierbij handhaving van de geldende regels een belangrijke rol. Onze boa zal 

meer moeten gaan handhaven op het gebied van geluidsoverlast en parkeeroverlast. Het verbod op scooters 

in de Zientunnel en op het Tolpad zal ook extra aandacht dienen te krijgen, teneinde hier het gevoel van 

veiligheid weer terug te krijgen. 

 

 

Hoofdstuk 13: Financiën 
 

De toekomstige financiële positie van de gemeenten wordt bedreigd. VNG spreekt van een financieel ravijn. 

Dit is niet alleen het gevolg van de herijking van het gemeentefonds, maar ook de opschalingskorting en de 

incidentele middelen uit het regeerakkoord. De contourennota voor de ontwikkeling van de financiële positie 

vanaf 2026 is er op dit moment niet. Als gemeente zijn wij grotendeels afhankelijk van de inkomsten vanuit 

het Rijk.  

 

In dit samenwerkingsakkoord leest u onze ambities. Een financiële doorrekening laat nog op zich wachten.  

Na het verschijnen van de meicirculaire is er een beter zicht op de financiële situatie voor de komende jaren. 

Dit samenwerkingsakkoord zal de komende periode worden vertaalt naar een collegeprogramma, waarin de 

ambities worden uitgewerkt. 

 

De financiële positie van onze gemeente zal ook in de komende jaren de volle aandacht van het college hebben. 

Het blijft scherp zeilen aan de wind. Uitgangspunt blijft Uitgeest financieel gezond en minder kwetsbaar te 

maken. De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds en de ontwikkeling van de (autonome) kosten in 

het sociaal domein vormen een bedreiging voor de financiële stabiliteit van onze gemeente. De doelstelling is 

dat de kostenstijgingen voor onze inwoners zo beperkt mogelijk uitvallen. Daarnaast zal gekeken worden naar 

het verhogen van de inkomsten uit bijvoorbeeld woningbouw en toerisme. 
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Akkoord samenwerkingsakkoord: 

 

30 mei, Uitgeest 

 

 

 

J. Schouten (Progressief Uitgeest) 

 

 

 

R. Oud (D66 Uitgeest) 

 

 

 

J. Zwarthoed (CDA Uitgeest) 

 

 

 

M. Zuurbier (VVD Uitgeest) 


