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Wens4u [Wij en Schagen voor u]

Wij streven naar een gelukkige samenleving!
Voor een sociale en toekomstgerichte koers!
Sturen op geluk.
W4u stelt al sinds haar oprichting het geluk van de inwoners
voorop.
Omdat sinds de invoering van de wet maatschappelijke
ondersteuning gemeenten verantwoordelijk zijn voor het

welzijn van de inwoners vinden wij dat geluk en welbevinden
bovenaan de politieke agenda hoort.
Investeren in welzijn en geluk is een belangrijke opdracht in
deze tijd!
In 2015 heeft W4u tijdens de begrotingsvergadering met
geluksindicatoren het geluk beter meetbaar gemaakt in de
begroting.
Inmiddels is het thema geluk opgenomen in de begroting van
de gemeente Schagen.
Tot voor kort was geluk geen thema in de politiek in
Schagen. Maar inmiddels is de organisatie van de gemeente er
ook van doordrongen dat ze dusdanig behoren te handelen dat
burgers er gelukkiger van worden.
W4u zal er alles aan doen dit zo te houden.

verantwoord omgaan met onze omgeving

Wij willen gemeentelijke inzet op het gebied van klimaat. Het
gaat W4u om een samenleving die zorg heeft voor de
toekomst van onze (klein)kinderen.

Het is van belang in te zien dat er gemeentelijke inzet op het
gebied van klimaat nodig is.
W4u wil nieuwe ideeën en mogelijkheden realiseren zoals
bijvoorbeeld het inrichten van parken als tijdelijke buffer bij
zware regenval. Groendaken en geveltuinen mogelijk maken.
En door het stimuleren van meer groen in tuinen.
W4u wil klimaat en duurzaamheid met de inwoners op wijkof straatniveau aanpakken.
Wij willen ook werkgevers stimuleren hierin mee te doen.
Ons doel is een klimaatactieve gemeente te creëren waarin
initiatieven van allerlei partijen samenkomen om mensen echt
in beweging te zetten.
Op zowel buurt- als straatniveau samen met bewoners en
ondernemers, als op regionaal niveau in bijvoorbeeld De kop
werkt, maar ook het waterschap, de wooncorporaties en het
onderwijs.
Alles om een duurzame en prettige woon- en leefomgeving te
behouden.
We willen Schagen klimaatbestendig inrichten en niet pas als
de boel onder water staat.
We moeten beseffen dat de buien weleens zo heftig kunnen
worden dat we ze niet meer kunnen handelen op de huidige
wijze. Door nu te beginnen zijn we voorbereid.
In de afgelopen 4 jaar hebben wij verschillende zaken aan de
orde gesteld die inmiddels zichtbaar zijn, zo wordt overal waar
mogelijk op parkeerplaatsen
waterdoorlatend materiaal gebruikt om het hemelwater in de
grond te laten weg lopen en het voorstel om
waterwoningen op waterbergingen mogelijk te maken.

W4u wil bij nieuw te bouwen woningen in onze
gemeente geen aardgasnet meer aanleggen.
Wij zien graag dat bij nieuw te bouwen woningen de juiste
voorwaarden voor de verduurzaming van de
warmtevoorziening wordt meegenomen voor woningen zonder
een aansluiting op aardgas.
Het aanleggen van een gasnet kost veel geld, we kunnen dit
beter besteden aan het bouwen van b.v All-Electric woningen.
Het is aan gemeenten om te bepalen of nieuwe woningen
worden aangesloten op een warmtenet of een andere energieinfrastructuur. Nieuwe gasaansluitingen zijn zonde van het
geld en maatschappelijk onverantwoord volgens W4u.
Ook het benutten van daken van grote bedrijven en
distributiecentra voor het opwekken van duurzame energie en
het plaatsen van opslagsystemen voor zonnepanelen willen wij
stimuleren.
Duurzaam wonen is geluk voor toekomstige inwoners.

Samen zorgen
Het veelkoppig monster dat eenzaamheid heet.
W4u wil werken aan een samenwerking met bijvoorbeeld
huisartsen en andere instanties zoals welzijns- en
vrijwilligersorganisaties om de vele soorten eenzaamheid die
er zijn, in kaart te brengen. Om op deze wijze te komen tot een
effectieve aanpak van eenzaamheid gericht op het aanbieden
van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden.

Een plek hebben in de samenleving, contact hebben met
anderen, het idee hebben dat je ertoe doet in de samenleving,
dat is volgens W4u belangrijk voor het gevoel van geluk en
tevredenheid. Ook voor de zwakkeren in onze samenleving.
Samen willen wij daar aan werken
Huishoudelijke ondersteuning moet beschikbaar blijven voor
mensen die niet de middelen of mogelijkheden hebben om dat
zelf te regelen.
Wij streven naar daklozenbeleid maar ook huisvesting van de
tijdelijke buitenlandse arbeiders is een van onze speerpunten.

Gelukkig gezond

‘Zeker bewegen’
Wij zijn van mening dat bedrijven die gezonde
leefstijl bevorderen voor onze inwoners, zoveel mogelijk onze
medewerking verdienen.

W4u vindt beweegtuinen voor jong en oud van belang. Het
bewegen/sporten en ontmoeten is belangrijk voor het
geestelijk en lichamelijk welbevinden. Daarom vinden wij het
belangrijk dat dit zo laagdrempelig mogelijk en voor iedereen
bereikbaar moet zijn. De beweegtuinen kunnen een stimulans
zijn om te ontmoeten en/of te bewegen.
Ook de watertappunten in de openbare ruimte waar wens4u al
een aantal van heeft weten te realiseren, passen volgens ons
binnen het streven naar een gezonde leefstijl, maar ook voor
de toeristen in onze gemeente is het een gastvrij gebaar. Wij
willen daarom in iedere badplaats op een centrale plek een
watertappunt met fris leidingwater voor iedereen.

Ondernemen in Schagen

Wij streven naar een regiovisie op het gebied
van werkgelegenheid en duurzaamheid en eenduidig beleid
voor bedrijventerreinen in de gemeente Schagen. De lokale
bedrijvigheid, als onderdeel van leefbaarheid kleine kernen,
moet daarbij worden meegenomen.
Werk vindt W4u een belangrijke factor in het sturen op geluk.
Wij vinden daarom dat gemeente Schagen
een actieve houding moet tonen bij
eventuele groeiplannen van een ondernemer en meewerken
aan het ondernemersfonds blijven stimuleren.

Openbaar vervoer
Het behoud van het openbaar vervoer van/naar Schagen en in
de gemeente Schagen vind W4u een belangrijk item. Voor het
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is het
openbaarvervoer van groot belang. Daarom pleiten wij voor
behoud van de buslijnen en voor afspraken met Den-Helder,
Hollands Kroon, Heerhugowaard en Langedijk over een betere
afstemming met connexxion en NS.
In de afgelopen periode zijn er veel veilige wandel- en
fietsroutes bijgekomen. Fietsroutes naar school blijven een
belangrijk aandachtspunt voor W4u.

Onderwijs

Wij blijven aandringen op de actieve lobby voor meer MBO
en indien mogelijk HBO onderwijs binnen onze gemeente
grenzen. Meer maatwerk is nu mogelijk, wij zullen daarom
samenwerking tussen innovatieve-bedrijven in onze
gemeente en de scholen in Schagen stimuleren om
leerplekken en praktijkstages te introduceren. We hebben top
bedrijven op het gebied van zaadveredeling die nauw
samenwerken met Wageningen. Een dependance in
samenwerking met het ROC zou wellicht mogelijk zijn.
Cyberpesten en sexting, hieruit ontstaan enorme problemen bij
onze jongeren die ze hun leven lang kan achtervolgen. Het
inzetten van de ‘gelukskoffer’ op de basisscholen en
de ‘lessen in geluk’ voor het voorgezet onderwijs zullen wij
blijven stimuleren ter bevordering van het welbevinden
en mentaal weerbaar maken van onze jeugd.

Recreatie, sport en cultuur

De gemeente Schagen is dé gemeente voor recreatie en deze
bedrijfstak verdient het om te worden ondersteund.
Recreatie en alcohol is geen goede combinatie en hoewel wij
begrip hebben voor het ondernemersbelang willen wij hierover
nadrukkelijk de discussie op gang brengen.
Op gezondheid van kinderen en met name het bestrijden van
obesitas bij jonge kinderen zullen wij krachtig blijven inzetten.
Wij zullen daarom naast een obesitaspreventieproject blijven
streven naar het in stand houden van bestaande
sportvoorzieningen.
De samenwerking met Sportservice Schagen willen wij
voortzetten en waar nodig intensiveren.
Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers voor een creatief,
bruisend en gelukkig Schagen. Wij maken geld vrij voor

talentontwikkeling, ook het popbeleid dat door een motie van
W4u tot stand is gekomen, uit te breiden.
Bewegen vinden wij belangrijk, W4u heeft een motie voor het
realiseren van beweegtuinen ingediend en er wordt hard
gewerkt om samen met de Cruijff foundation een beweegtuin
te plaatsen bij het Regius College. Maar ook goede en veilige
fietspaden, speeltuinen en kano-routes en het open houden van
zwembaden zijn van belang om bewegen te stimuleren.

Iedereen mag meedoen
Wij willen dat de gemeente in overleg met de
wooncompagnie een plan opstelt, waarin jongeren tegen een
lagere huur in de Bron een kamer kunnen huren. Hiervoor
denken wij aan een afsprakencontract waarin de jongeren zich
verbinden aan de afspraak ‘goedkoop wonen in ruil voor
vrijwilligerswerk’. Het mes snijdt in onze ogen hiermee aan
twee kanten; een goed alternatief voor het tekort aan
jongerenhuisvesting en mooi middel tegen eenzaamheid bij
jong en oud.
Het Geluksbudget zorgt voor meer mogelijkheid tot
participeren. Als bij de evaluatie blijkt dat dit een succes is
willen wij dit structureel maken in de begroting.
W4u zal alert reageren op signalen over tekortschietende zorg.
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden ondersteund en
waar nodig gefaciliteerd door de gemeente. W4u wil dat de
gemeente een mantelzorgpas invoert met kortingen op
specifieke activiteiten. Ook het invoeren van een
Mantelzorg Noodpas, waarop staat wie hulp nodig heeft als er
iets gebeurt met de mantelzorger willen wij mogelijk maken.
Huishoudelijke ondersteuning moet beschikbaar blijven voor
mensen die dat nodig hebben en niet de middelen of

mogelijkheden om dat zelf te regelen W4u is bereid hier geld
voor uit te trekken.
De dorpsraden staan dicht bij de burgers. Wij zien ze als de
ogen en oren van de gemeente. Dorpshuizen kunnen hier
een rol in spelen en daarnaast zien wij het interactief
Digistem als een waardevol alternatief. Alle initiatieven die er
ontstaan om de dorpen en kernen leefbaar te houden kunnen
rekenen op onze steun.

Dieren zijn geen zaken
Het welzijn van dieren is meer dan het ontbreken van ongerief.
Wij streven naar een respectvolle, ethisch verantwoorde
omgang met dieren en een actief en doorlopend optreden van
de gemeente om deze respectvolle omgang zoveel mogelijk te
bevorderen, te verbeteren en waar nodig af te dwingen voor
alle handelingen waarbij dieren betrokken zijn.
De vijf vrijheden van Brambell zijn hierbij minimum.
Dieren zijn geen zaken en moeten altijd als levende wezens
met bewustzijn en gevoel worden beschouwd.
Dierenopvang organisaties willen wij niet ‘domweg’ van
subsidies voorzien, maar wij zien meer in een zakelijk contract
voor geleverde diensten met een vaste vergoeding (Heemskerk
model) Dit is helder en duidelijk voor iedereen.
W4u vindt dat landbouw-huisdieren die buiten verblijven
beschutting tegen wind, zon, regen en kou moet hebben en
passend bij het soort eigen gedrag van de betreffende dieren.
Vogel-vides blijven belangrijk om waar mogelijk toe te passen
op de daken.
Wij zien graag dat een brandveiligheids check en voorlichting
door de brandweer in stallen wordt aangeboden voor de
veiligheid van de dieren en hun eigenaar.

Bij maaien, schonen of baggeren moet met beleid te werk
worden gegaan om te voorkomen dat vogels hun eierenbeschutting verliezen en vissen en amfibieën verstikken of
verwonden.

Ecologisch onderhoud

Duurzaamheid staat hierbij voorop.
Ecologie toepassen is niet alleen een kwestie van het beheren
van afzonderlijke planten of vegetaties maar ook
weloverwogen keuzes maken, goed plannen en ontwerp en
beheer op elkaar afstemmen.
Maaien wordt in ecologische gebieden alleen gedaan als dat
geen schade aan dier- en plantsoorten oplevert.
Een evenwichtige balans tussen plant en dier zonder gebruik
van gifstoffen en rekening houdend met het microklimaat is
van groot belang. Voor W4u betekent het rekening houden

met de natuur, het hergebruiken van afgestorven planten of
gevallen blad als voedingstoffen voor de volgende generatie
planten, bescherming tegen vorst, bescherming tegen regen
(dichtslaan), schuilplaats voor insecten, zodat ze de winter
overleven en als voedselbron voor dieren als wormen, vogels,
amfibieën en egels.
W4u maakt zich zorgen over de bijensterfte, wij willen een
‘bijbewuste’ gemeente die zich inzet om de biodiversiteit in
onze gemeente te verbeteren. We willen meer aandacht voor
het belang van behoud van de bijen en hommelpopulatie en
inwoners stimuleren om geen gifstoffen meer te gebruiken.
Wij willen bermen en stukken natuur waar mogelijk voorzien
van bloemen. Dit is niet alleen goed voor de bijen maar ook
leuk om van te genieten! Daarom wil W4u zich inzetten om
een ‘Bijenlint’ in Schagen te creëren, dwars door de gemeente.
Van noord naar zuid, van Oudesluis tot Krabbedam. Om zo te
zorgen dat van de lente tot en met de herfst het ‘Bijenlint’ in
bloei staat.
Biologische land- en tuinbouw zullen wij zoveel mogelijk
stimuleren.
W4u heeft in de afgelopen jaren er voor gezorgd dat in
Schagen de toppen van de taxus worden ingezameld voor
stichting taxus voor hoop –snoeihard tegen kanker. Dit zullen
wij onverminderd blijven steunen en mogelijk blijven maken.
Ook zullen wij waar mogelijk taxus struiken aanplanten.

Meer bomen = meer geluk en gezondheid.
Vooral ouderen en mensen met overgewicht lopen het hoogst
risico op sterfte bij een hittegolf. De schaduw die een boom op

huizen en tuinen of pleinen werpt, zou wel eens belangrijker
kunnen zijn dan u dacht.
Het strategisch plaatsen van groene infrastructuren en vooral
bomen reduceert het hitte effect door hun koelende werking.
Juist bomen met grote kruinen zijn hier van belang, ook voor
de luchtkwaliteit.
Recente onderzoeken toonden aan dat de effecten van groen
op kinderen ingrijpender is dan gedacht. Kinderen die
opgroeien in een groene omgeving hebben minder kans op
overgewicht, zijn motorisch vaak beter ontwikkeld en zijn
fantasierijker in hun speelgedrag.
Ook depressie en angststoornissen komen bij kinderen in
Nederland tot 6 keer meer voor in buurten met weinig groen.

Veiligheid en openbare orde

Politie, hulpdiensten en andere handhavende instanties dienen
de steun te hebben van de politiek.

100% veiligheid kunnen we niemand garanderen maar we
kunnen met elkaar wel werken aan een zorgzame en
verantwoordelijke samenleving.
W4u is voor legalisering van softdrugs voor medicinaal
gebruik. Om de illegale kweek van wiet en bijbehorende
overlast aan te kunnen pakken dient er een gereguleerde
wietplantage te komen. Dit biedt zekerheid over de kwaliteit
van softdrugs en het is veiliger voor de gebruiker door de
controle op het THC-gehalte (verschillen in het THC-gehalte
kunnen grote verschillen in de effecten die men ervaart
veroorzaken).

Wonen in Schagen

W4u staat voor betaalbare woonruimte voor alle
inkomensgroepen. Een gezonde mix van koop en sociale
huurwoningen voor een gelukkig leven.
Starters, minima en eenpersoonshuishoudens verdienen extra
aandacht.
Een woonomgeving is aantrekkelijker als je die (deels) zelf
mag inrichten. Bewoners moeten serieus betrokken worden bij
de inrichting van de openbare ruimte in hun straat of wijk. Het
bouwen in hofjes met veel groen blijft onze voorkeur houden.

W4u wil zich niet neerleggen bij de wachtlijst voor een
huurwoning in Schagen van 8 á 9 jaar.
Wij willen dat de gemeente maximale druk uitoefent op de
woningbouwers om voldoende betaalbare woningen voor jong
en oud te realiseren.
Dus duurzame, levensbestendige woningen voor één of twee
persoons huishoudens.
W4u wil dat de wooncompagnie zich gaat inzetten om het
woningbestand te updaten naar 2.0 en daarvoor willen wij best
geld beschikbaar stellen.
W4u wilde gebiedsvisies en bestemmingsplannen zo snel
mogelijk actualiseren zodat dit geen belemmering kan zijn.
Niet alleen in stad Schagen en Tuitjenhorn moeten er
betaalbare huizen bij komen, maar ook in Callantsoog en
Groote Keeten. Het moet mogelijk zijn voor jonge mensen om
in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. En voor ouderen
om daar zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij zullen waar
mogelijk meewerken aan bouwlocaties, het actualiseren van
bestemmingsplannen, realistische grondprijzen en snelle
vergunningsprocedures.
Wij vinden dat huurwoningen niet langer verkocht moeten

worden zolang er nog een wachtlijst is.
Het bouwen van meer sociale huurwoningen is nodig voor de
sterk groeiende groep van alleenstaanden en mensen met een
bescheiden inkomen.
W4u wil in dit kader ook dat er mogelijkheden gecreëerd
worden voor allerlei alternatieven, als Tiny-houses,
waterwoningen op b.v waterberging, LAT-woningen en het
geclusterd wonen om het platteland vitaal en leefbaar te
houden.

Hand op de knip

W4u vindt dat een efficiënte gemeentelijke organisatie, er niet
alleen is om kosten te besparen, maar zeker ook om de mensen
die er werken en de burgers die er gebruik van maken meer
levensvreugde te geven. Wij blijven kritisch kijken naar het
inhuren van adviesbureaus en externe adviseurs.

Wij vinden dat denkkracht van burgers met expertise ook de
oplossing kan bieden.
Dus zo mogelijk meer gebruikmaken van aanwezige kennis.
Ook om draagvlak en betrokkenheid te vergroten.
W4u zal er voor pleiten dat door de centrale overheid
opgelegde kortingen gelijk zullen worden verdeeld en
evenredig verwerkt worden in de gemeentelijke organisatie en
overige dienstverlening richting inwoners.
W4u is erop tegen om kortingsmaatregelen alleen te laten
betalen door de burger en de verenigingen. Het is daarom goed
dat de panden in Schagerbrug en Tuitjenhorn zijn verkocht.
Het is ook goed dat de begroting helder en inzichtelijk is
gemaakt onder leiding van onze part-time wethouder. Door
kapitaal lasten op het moment van investeren te
boeken schuiven we geen lasten door naar de toekomst. We
investeren niet met geleend geld, wat zal zorgen voor een
stevige en financieel gezonde gemeente die inmiddels begroot
op geluk.

Stem Wens4u voor een sociale en gelukkige toekomstgerichte
koers.
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