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De PvdA Medemblik kiest voor een sterke en sociale gemeente waarin inwoners, hun organisaties, 
ondernemers en de gemeente samen verantwoordelijk zijn, waar burgerinitiatieven en overheidstaken 
elkaar aanvullen en waar de gemeente minder zelfredzame mensen beschermt en ondersteunt.  
 
Wonen in Medemblik doe je in kleine kernen, in een gemeenschap met oog voor elkaar, waar zorg en 
voorzieningen dichtbij zijn. Om met kwaliteit en plezier te blijven wonen, kijken we naar de vraag, naar de 
identiteit van een kern, weten we elkaar snel te vinden en zijn we zuinig op de scholen, winkels, 
dorpshuizen, sportaccommodaties, de speel- en ontmoetingsplaatsen en de voorzieningen in de kernen. 

Inwoners, ondernemers en bedrijven weten zelf het best, hoe en waar zij willen wonen, werken en leven. 
Die vraag en het aanbod sluiten nauw op elkaar aan. Steeds blijven we met hen over wensen en ideeën in 
gesprek.  

Hét kenmerk van de PvdA is dat wij er altijd naar streven dat iedereen in de samenleving mee kan doen. 
Afstand van de arbeidsmarkt, armoede en schuldhulpverlening verdienen, ook in economisch betere 
tijden, veel meer aandacht. De PvdA zet in op opvang, oplossingen op maat en nieuwe kansen.  
 
In dit plan zijn de kernpunten vastgelegd die de komende vier jaar leidend zijn als de PvdA in de 
gemeenteraad standpunten inneemt. In de bijlage de aandachtspunten die nu al onze aandacht hebben en 
houden. 
 
 
  



 
 

Wonen in Medemblik 

In Medemblik kiezen inwoners ervoor om liefst zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in de eigen 
vertrouwde kern.  

Alle kleine kernen hebben nieuwbouw of inbreiding nodig om leefbaar te blijven. Daarbij is er speciale 
aandacht voor starters en voor ouderen. Ruimte en mogelijkheden voor de starters om in de kernen te 
blijven wonen en geschikte zelfstandige woningen waar goede zorg voor ouderen mogelijk is. 

Leefbaarheid in Medemblik 
 

Woonomgeving 

. 
We wonen in een aantrekkelijke groene gemeente en zijn over het algemeen tevreden over de 
groenvoorzieningen. Besnoeien van het groen kan minder rigoureus want het is van belang dat inwoners te 
allen tijde kunnen genieten van het groen. Er moet meer geld uitgetrokken worden om het groen op maat 
te beheren. 
 
Onze inzet is dat de gemeente speciale aandacht heeft voor het zware vrachtverkeer in de kleine kernen 
en gaat belastende activiteiten zo maximaal mogelijk beperken.  
 
We roepen de gemeente op te komen met een totaaloplossing voor de parkeerproblematiek in het 
centrum van de kern Medemblik. 
 
De gemeente heeft een aantal gevaarlijke kruispunten en verkeerssituaties. Daarvoor komt de gemeente 
met veilige oplossingen. 
 
De huisvesting van arbeidsmigranten en de leefbaarheid in de kernen gaan hand in hand.  
Wij pleiten voor huisvestingsmogelijkheden voor niet meer dan 60 werknemers per woonlocatie.  

 
Ontmoeting en communicatie 

 
De kernraden zijn de spreekbuis van de bewoners in de kern. De gemeente en de gemeenteraad geven 
daar met een actief luisterend oor meer aandacht aan. De gemeente versterkt de communicatie en neemt 
vooral ook zelf het initiatief. De aandacht wordt verlegd van op te stellen visies naar overleg en 
samenwerking. 
 
De kernconsulenten zijn bij de gemeente het coördinatiepunt waar bewoners met hun initiatieven terecht 
kunnen en op weg worden geholpen. De consulenten moeten zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. Het 
aantal consulenten moet uitgebreid naar drie. 
 
Iedere inwoner en iedere organisatie, bedrijf of onderneming moet in gesprek kunnen gaan met zijn 
gemeenteraad. De hoor- en inspraakmogelijkheden in de raadscommissies en de gemeenteraad worden 
uitgebreid. 
 
In elke kern moet een plek zijn waar inwoners bij elkaar willen komen en waar verenigingen en 
organisaties hun activiteiten kunnen houden. Waar ook een informatiepunt is om kennis en ervaring op te 
halen en uit te wisselen. De gemeente kijkt niet alleen naar de kosten, maar vooral naar het 
maatschappelijk rendement.  
 

 
 
 
 
 



 
 

Cultuur 

 
De gemeente ontwikkelt op het terrein van de cultuurhistorie nieuw beleid. Inwoners willen dat de 
cultuurhistorische waarden behouden blijven. Daarmee wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen 
rekening gehouden. Op deze manier borgen we ons cultureel erfgoed.  
 
Kinderen, jeugd en volwassenen maken kennis met cultuur. In de musea, de historische gebouwen, op 
scholen, in dorpshuizen en bibliotheken worden kennis en cultuur als vanzelf gecombineerd. 

 
 

Zorg in Medemblik 
 

Niet iedereen heeft of houdt een goede gezondheid. Medisch handelen is belangrijk maar een plezierig en 
zinvol leven, betrokken zijn en meedoen in de samenleving wegen minstens even zwaar. Over de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven houdt iedereen zelf de regie. 
 
Wij hebben vertrouwen in de professionaliteit van de zorgverleners en zijn onder de indruk van alle inzet 
van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Zoveel mogelijk zal de gemeente hun werk ondersteunen en 
faciliteren. 
 
We pleiten voor meer accent op preventie en vroege signalering. De gemeente houdt zich nu voornamelijk 
bezig met het oplossen van al aanwezige problemen, terwijl de efficiëntie ligt in het voorkomen hiervan.  

Voor ouderen is passend en zo lang mogelijk zelfstandig wonen de norm. Om zorg, maatschappelijke 
betrokkenheid en participatie te waarborgen en om eenzaamheid te voorkomen ontwikkelt of handhaaft 
de gemeente een op de vraag van ouderen afgestemd aanbod en voorzieningenniveau. 

Betrokken en actieve inwoners van een kern kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg en 
ondersteuning van kwetsbare dorpsgenoten. Neem bij de aanbesteding van zorg- en welzijnsdiensten op 
dat overleg en samenwerking met bewoners een voorwaarde is.  
Geef ruimte aan initiatieven op het gebied van dagbesteding, levensloopbestendig wonen, preventie, 
wonen etc. Zorg dat projecten die eindig zijn, een structurele basis krijgen. 
 
De wijkteams kunnen dichtbij inwoners vragen en problemen signaleren en bewaken. De teams zijn 
gemakkelijk te bereiken. Zij zijn van groot belang maar hun werk valt of staat met de mogelijkheid snel en 
op maat hulp te kunnen bieden. De gemeente zorgt dat regelgeving en afspraken naadloos aansluiten bij 
het werk van de wijkteams. 
 
Met informatie, ondersteuning en opleidingen ondersteunt en begeleidt de gemeente werkzoekenden. 
Door het aanbieden en uitvoeren van vrijwilligerswerk kunnen werkzoekenden en vergunningshouders 
volop meedoen in de maatschappij en leidt dit wellicht tot een betaalde functie. 
 

 
  



 
 

Zorg voor de jeugd 

 
Soms hebben jongeren hulp nodig die ouders of het onderwijsveld niet kunnen leveren. Dan moet er snel 
gehandeld worden om verergering van problemen te voorkomen. Geld is vaak reden van vertraging en 
staat snelle hulpverlening in de weg. De juiste zorg moet direct geleverd kunnen worden. Wie de hulp 
bekostigt, is van later zorg. 
 
Gemeenten en het onderwijsveld hebben veel met elkaar te maken op het gebied van jeugdzorg. Binnen 
het college liggen de beleidsterreinen onderwijs en jeugdzorg niet bij één wethouder. Dat gaat ten koste 
van heldere communicatie en daadkracht. In een volgend college pleiten we voor één wethouder voor de 
twee beleidsterreinen. 
 
Op termijn kiezen wij voor een regionaal Westfries beleid op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. 
Binnen gemeentes zijn te weinig professionals om het beleid goed uit te voeren. Tijdens bijeenkomsten 
met verschillende gemeentes en het onderwijsveld worden door de versnippering niet snel genoeg 
besluiten genomen. In de nieuwe bestuursperiode moet hier vorm aan worden gegeven. 
 
Ieder kind dat om financiële redenen niet mee kan op schooleisje, zwemles moet missen of geen lid kan 
worden van een sportclub is er één te veel. Actief kinderarmoedebeleid had al onze aandacht, er is al veel 
ingezet, maar ruimte en kansen voor het talent van alle kinderen houdt onze speciale aandacht. 
 

Duurzaam Medemblik 

Nederland heeft een stevige klimaat- en energieopdracht, afspraken en ambities.  
De gemeente heeft daarin een belangrijke taak: als initiatiefnemer, beleidsmaker, aanjager en verbinder. 
Er liggen forse opgaven, in de nieuwbouw maar meer nog in de bestaande bouw.  
We pleiten voor individuele advisering bij het verduurzamen van de eigen woning.  
Voor inwoners met een laag inkomen komt er meer duidelijkheid en komen extra subsidiemogelijkheden  

De gemeente moet vanaf nu in al haar handelen duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, 
het dagelijks onderhoud en als ketenpartner. 

De elektriciteitsvoorziening voor de verlichting van straten, het gemeentehuis, de wijkcentra, dorpshuizen, 
accommodaties, sporthallen, moet binnen 10 jaar overschakelen op duurzame energiebronnen uit de 
eigen regio en/of zo mogelijk uit de eigen gemeente 

Om de exploitatiekosten van dorpshuizen te verminderen en het duurzame karakter van de gemeente te 
vergroten, biedt de gemeente dorpshuizen de mogelijkheid om tegen laagrentende leningen over te 
kunnen te schakelen op duurzame elektriciteit 

In nieuwe bestemmingsplannen zijn geen gasaansluitingen meer en bestaande wijken moeten versneld 
van gasvoorzieningen af. De gemeente stimuleert betaalbare en veilige alternatieven. 

 
  



 
 

Energiearmoede 

Meer dan 10% van de huishoudens is niet of nauwelijks in staat om de energielasten te betalen. De 
gemeente stelt beleid op om energiearmoede terug te dringen.  Dat helpt bij het verlagen van woonlasten, 
het voorkomen van problematische schulden en het ontlasten van het milieu. Met de inzet van inwoners 
zonder werk in een rol als energiecoach slaan we twee vliegen in één klap. 
 

 Ombudsteam  
 
We hebben in dit kernpuntenplan aan willen geven waar de komende vier jaar onze aandacht speciaal naar 
uitgaat. Maar we zijn er vooral ook buiten de gemeenteraad in de kernen en tussen mensen en hun 
organisaties. Heeft u individueel vragen of loopt u vast in de wirwar van regels en mogelijkheden dan zijn 
we er ook met ons ombudsteam. Iedereen kan bij het team terecht en wij helpen u graag verder. 
 

 
 
 
  



 
 
Bijlage verkiezingsplan PvdA Medemblik 

 
 

Wat PvdA-aandacht heeft en houdt 
 
Extra financiële steun voor sportverenigingen/ dorpshuizen/ zwembaden/ jongerencentra en andere 
gemeenschappelijke accommodaties om energiebesparende maatregelen te nemen en daarmee het milieu 
en de exploitatie te verbeteren  
 
Extra aandacht voor de kansen en mogelijkheden voor toerisme 
 
Opzetten buurtcirkels en ontmoetingsplekken voor ouderen in de verschillende kernen 
 
Toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en de voorzieningen in de kernen 
 
Abbekerk 

 Dorpshuis  
 Woningbouw binnen de kern (locatie basisschool de Plaats) en  
 Druk op de Provincie voor bouw op overige locaties   

 
Andijk 

 Huisvesting arbeidsmigranten 
 Verkeersveiligheid 
 De Tulp 
 Huisvestingsproject ouderen Sorghvliet 

 
Benningbroek 

 Verbouw school tot multifunctionele accommodatie 
(school, kinderopvang en dorpshuis onder één dak) 

 
Medemblik 

 Stankoverlast 
 Parkeerproblematiek 
 Laden en lossen op de Nieuwstraat 
 Cruiseschepen 

 
Oostwoud 

 Overlast in het Egboetswater tijdens de donkere uren 
 
Opperdoes/Twisk 

 Geen zwaar verkeer door de kern 
  

Wervershoof 
 Zwaar verkeer door de Dorpsstraat 
 Financiële toekomst van Sociaal Cultureel Centrum De Schoof 

 
 
  



 
 
Wognum 

 Geen zwaar verkeer door de Kerkstraat 
 Oplossing voor voetgangers vanuit het gemeentehuis.  

Voetgangers lopen op het fietspad.  
 Starten met de bouw Bloesemgaerde 2, voor alle doelgroepen 
 Kijken naar meer en veiligere ontsluitingsroutes  
 Verbeteren van de voetpaden 

 
Zwaagdijk - West 

 Overlast Zevenhuis/ Westfrisiaweg 
 
Zwaagdijk-Oost 

 Geen bebouwing/ opslag in het lint. 


