
Jouw stem is 
belangrijk

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden in gemeente 
Heemskerk de gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden. Inwoners van Heemskerk kiezen dan 
welke partijen in de gemeenteraad komen. Dat is 
belangrijk, want de gemeenteraad beslist namens 
de inwoners over de plannen in de gemeente. In 
deze krant lees je wat de verschillende partijen 
willen bereiken. Door te stemmen laat je weten 

wat jij belangrijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld 
zorg voor ouderen, woningen, sport, groen, 

duurzaamheid, veiligheid en cultuur. Stem daarom 
op 14, 15 of 16 maart 2022 op de partij van je keuze. 

In deze verkiezingskrant
VOORWOORD BURGEMEESTER | HOE WERKT DE GEMEENTERAAD? 
INFORMATIE OVER DE VERKIEZINGEN | PARTIJEN AAN HET WOORD 

KALENDER | STEMLOCATIES

Gemeenteraads-  
verkiezingen

14, 15 & 16 
maart 2022

Laat weten wat jij belangrijk vindt door te stemmen!
Kijk voor alle info op: www.heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen

STEM 
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Raadsleden
De raad van de gemeente Heemskerk heeft 25 raadsleden. Zij beslissen over de plannen 
voor de gemeente. Een besluit is alleen geldig als een meerderheid van de raad vóór is. Ook 
controleert de raad het werk van de burgemeester en wethouders.

Burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij of zij leidt de vergaderingen en 
werkt samen met de wethouders.

Wethouders
Wethouders zorgen dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Ook bedenken 
zij met hun ambtenaren nieuwe plannen voor de gemeente. Een plan gaat alleen door als de 
meerderheid van de gemeenteraad vóór is. Heemskerk heeft 3 wethouders. 

Wat doet de gemeente?
De gemeente gaat over heel veel dingen waar inwoners mee te maken hebben of gebruik van 
maken. Een paar voorbeelden van wat de gemeente doet:

Paspoort en rijbewijs
De gemeente zorgt voor een nieuw paspoort of 
rijbewijs. 

Sporten
Het is belangrijk dat er genoeg plekken zijn om 
te sporten. Daarom betaalt de gemeente mee 
aan sportvelden, sporthallen en zwembaden.

Veiligheid
De gemeente moet zorgen voor de veiligheid 
op straat. Bijvoorbeeld door camera’s op te 
hangen. De gemeente laat ook fietspaden 
aanleggen en stoplichten neerzetten, zodat het 
verkeer veilig is.

Zorg en ondersteuning
De gemeente helpt mensen die zorg nodig 
hebben. Bijvoorbeeld door in een gesprek uit te 
zoeken wat iemand zelf nog kan en waar hulp 
nodig is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het 
huishouden. Ook kun je naar de gemeente als 
je vragen hebt over opvoeden.

Vergunningen
De gemeente bepaalt wat er mag worden 
gebouwd: waar komen huizen, winkels, sport-
velden, bedrijven en wegen.

Hoe werkt de gemeenteraad?

De raadzaal van de gemeente Heemskerk

Vormgeving 
Skitter, Groningen

Druk 
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Maart 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media en de 
gemeente Heemskerk hier toestemming voor hebben gegeven. ETT 
Media en de gemeente Heemskerk zijn niet aansprakelijk voor fouten 
en/of omissies in deze krant.

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online versie van de krant 
maakt het mogelijk de berichten via social media te delen en linkt 
u door naar interessante websites. Ga direct naar de uitgave door 
de QR-code te scannen.

Sicko Heldoorn, Burgemeester

“DOOR TE STEMMEN HEB JE INVLOED OP JE EIGEN OMGEVING”
“Sinds juni 2021 ben ik burgemeester van 
Heemskerk. Hoewel ik ben geboren en getogen 
in Friesland, was Heemskerk niet helemaal 
nieuw voor mij. Als kind heb ik eens geslapen 
in Jeugdherberg Slot Assumburg, een heel 
leuke ervaring. 

Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat Heemskerk 
een gemeente is met veel veerkracht. Mensen 
steunen elkaar, de ondernemers zijn coöperatief 
en inwoners zijn trots op hun woonomgeving. 
Ook hier gebeuren soms minder leuke dingen, 
maar in het algemeen is de sfeer in het dorp 
goed. 
Dat geldt ook voor de sfeer in de gemeenteraad. 
Hoewel de raad natuurlijk bij uitstek de plek is 
waar politieke verschillen duidelijk worden. En 

dat moet ook, dat is de rol van de raad. Daar 
wordt duidelijk waar de verschillende partijen 
voor staan. Er is in Heemskerk bijvoorbeeld veel 
discussie over woningbouw. Op welke locaties 
kan worden gebouwd? En voor welke doelgroe-
pen bouw je dan? De gemeenteraad bepaalt 
waar wordt gebouwd en voor wie, maar ook 
waar sportvoorzieningen komen en hoeveel 
ruimte er komt voor groen. De gemeente gaat 
dus over de inrichting van jouw leefomgeving. 
Maar ook over jeugdzorg, zorg voor ouderen en 
duurzaamheid. 
 
Op 14, 15 en 16 maart mogen alle inwoners van 
18 jaar en ouder weer meebeslissen over de 
koers van Heemskerk voor de komende vier jaar. 
Ik kan mij voorstellen dat het niet gemakkelijk is 

om te beslissen welke partij jouw stem krijgt. In 
deze verkiezingskrant staat wat de verschillende 
politieke partijen het meest belangrijk vinden. 
Ook kun je het Verkiezingsdebat bijwonen op 
8 maart in het gemeentehuis. Of je kunt zelf 
in discussie gaan met leden van de poli-
tieke partijen, bijvoorbeeld tijdens de 
Verkiezingsmarkt op 12 maart of tijdens het 
online speeddaten op 11 maart. Zo kom je te 
weten wat de verschillen zijn tussen de partijen. 
 
Laat ook jouw stem gelden! Ik wil alle 
Heemskerkers oproepen om naar de stembus 
te gaan. Maar vooral de jongeren en de nieuwe 
Nederlanders die dit jaar voor het eerst mogen 
stemmen. Laat weten wat jij belangrijk vindt 
voor Heemskerk!”
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Belangen
Heemskerk Lokaal komt op voor de belangen van 
dit Heemskerk en haar bewoners en dat in de 
breedste zin van het woord. Om deze belangen 
optimaal te kunnen nastreven, is het belangrijk 

dat een lokale partij een geheel eigen gezicht heeft, een 
partij zonder ‘last’ van de landelijke en regionale politiek. De 
ondersteuners, leden en kandidaten van Heemskerk Lokaal 
zijn allen zeer maatschappelijk betrokken. Doordat zij actief 
zijn in maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtin-
gen en vrijwilligerswerk, zijn zij de ogen en oren van onze 
samenleving. 

De partij
Het is een feit dat veel mensen prettig wonen in Heemskerk. 
Dat is mooi en dat willen we graag zo houden. Onze speer-
punten zijn hier dan ook op gebaseerd. Echter, er zijn ook 
verbeterpunten waar we aandacht voor hebben, zowel als 
partij maar ook richting raad en bestuur. 
Heemskerk Lokaal heeft in de afgelopen jaren bewezen een 
stabiele, betrouwbare partij te zijn. Meerdere inwoners 
hebben zich aangesloten bij onze partij. Als lid of daadwer-
kelijk op de kieslijst van Heemskerk Lokaal. Samen verte-
genwoordigen wij een afspiegeling van de inwoners van 
Heemskerk en voelen ons maatschappelijk erg betrokken als 
stem van het dorp. Ook zijn we trots op de expertise die we 
terugvinden bij de verschillende mensen op de kieslijst: zorg, 
milieu, duurzaamheid, ondernemerschap, onderwijs, sport, 
waterbeheer, woningbouw, infrastructuur en financiën. Het is 
dan ook belangrijk dat ‘de stem van het dorp’ goed vertegen-
woordigd is.

Communicatie & dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente dient een direct, laag-
drempelig aanspreekpunt te hebben. Dat is van groot belang 

aangezien er steeds meer zaken van de landelijke overheid 
naar de gemeentes zijn toegekomen, zoals bijvoorbeeld 
de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Op zich kan dat een goede zaak zijn. We kunnen dan 
immers de voorzieningen beter op lokale behoeftes afstem-
men; sneller, beter en misschien goedkoper. Ook op andere 
gebieden zoals de energietransitie, woningbouw en klimaat 
is een lokale stem van groot belang. De directe communica-
tie met de inwoners vraagt dat de lijntjes met de gemeente 
kort zijn. ‘De stem van het dorp’ kiest voor wat goed is voor 
Heemskerk!

Leefomgeving
Heemskerk Lokaal wil behoud van een aantrekkelijke leef-
omgeving met fraai groen en water. Daarnaast is veiligheid 
een onderwerp waar we veel meer op moeten inzetten. U als 
inwoner moet zich veilig kunnen voelen in uw eigen buurt. 
Veilig voelen is voor Heemskerk Lokaal ook het verkeer, de 
parken en de wegen/stoepen. Ook zouden wij willen dat 
iedereen meewerkt aan een duurzame klimaatbestendige 
gemeente door energiebesparing en circulaire economie met 
minder restafval. Verder is Heemskerk Lokaal steeds op zoek 
naar mogelijkheden voor jong en oud om te recreëren en te 
sporten op een goed niveau. 

Financieel gezond 
De basis van dit alles vormt een gezond financieel beleid. 
Daaraan hebben we in de coalitie hard gewerkt en dat is 
nu het geval: Heemskerk is financieel gezond. We willen 
dan ook zeker geen lastenverzwaring voor de inwoners, ook 
niet wanneer er tekorten dreigen. Financieel gezond is ook 
voor u als inwoner van belang. Door de stijgende kosten van 
energie e.d. kunt u in de problemen komen. Energiearmoede 
noemen we dat. Heemskerk Lokaal zet zich ervoor in om dit 
te bestrijden!

Contactgegevens
E info@heemskerklokaal.nl
F /HeemskerkLokaal

Heemskerk is een fantastisch dorp, mooi in het groen, een heerlijk strand, een aantrekkelijk duingebied en een levendig centrum met een gezellige weekmarkt. 
Heemskerk is een dorp om trots op te zijn!

De stem van het dorp

Standpunten
 � Een gezonde, prettige, veilige en sociale 

dorpsgemeenschap.
 � Een stabiel bestuur dat open en duidelijk 

communiceert met inwoners.
 � Betaalbaar wonen, met oog voor starters, 

doorstromers en kleinschalige woon-zorg.
 � Versterken van de lokale economie, voorkomen van 

lastenverhoging.
 � Lokale aandacht voor armoede en eenzaamheid.
 � Laagdrempelige toegang tot sport, recreatie en 

kunst & cultuur.
 � Lokale initiatieven voor betaalbare energietransitie 

en verduurzaming.
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L
iberaal Heemskerk, de ‘oudste’ lokale partij, heeft zich 
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echt onafhanke-
lijke partij. Wij staan voor vrijheid, onafhankelijkheid 
en zelfstandigheid, zowel in de raad, in onze  
partij en voor de inwoners, als ten opzichte van  

buurgemeenten Heemskerk streeft ernaar dat de gemeente-
raad - het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente – ein-
delijk geheel onafhankelijk van het college van wethouders en  
burgemeester werkt.

Dus een andere bestuurscultuur met onafhankelijk bestuur en 
raad plus: aandacht voor participatie. In plaats van de  
‘coalitie-oppositie’ verdeling moet er in het belang van de 
inwoners worden samengewerkt om kaders te stellen én 
te controleren! Het nemen van besluiten moet minder door 
regels en systemen tot stand komen, maar meer op basis van 
vakmanschap, GEZOND VERSTAND, inbreng van inwoners en 
ervaring. Hierdoor wordt de besluitvorming flexibeler! 

Sterk voor wonen, zorg en werk
Liberaal Heemskerk streeft ernaar dat alle inwoners - jong 
en oud - die zorg nodig hebben zoveel mogelijk thuis blijven 
wonen. Uiteraard moet de gemeente daar de juiste ondersteu-
ning bij geven zodat iedereen zichzelf kan thuis kan redden! 
Dus ook meer aandacht voor doorstroom naar passende 
woningen voor alle doelgroepen - jongeren en ouderen - 
ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en (jonge) vrijwilli-
gers. De kaders met betrekking tot woningbouw zijn helder: 
aan de slag nu, met behoud van groen! Bij duurzaamheid 
leggen wij vooral de focus op wat u zelf, met ondersteuning, 
kunt doen: 2050 begint bij uzelf!

Eén regisseur en één plan één gezin. Liberaal Heemskerk 
wil door deze manier van werken veel efficiënter problemen 
(en met minder hulpverleners) bij gezinnen en huishoudens 
aanpakken.

Denk aan armoede, verslaving, gezondheidsproblemen, 
opvoedproblemen en overlast. Een goede samenwerking 
tussen de zorgaanbieders - ook vrijwilligersorganisaties en het 
Steunfonds - en het onderwijs is hierbij een voorwaarde. 

Liberaal Heemskerk ziet sport en cultuur als belangrijke 
bindende kracht, zowel voor de leefomgeving, de sociale 
samenhang binnen de gemeente, als ook voor de lokale 
economie. Het is zeer belangrijk om goede sport- en cultuur-
voorzieningen te hebben.

Sterk voor economie en ondernemerschap 
Liberaal Heemskerk vindt dat (jonge) ondernemers een essen-
tiële rol spelen in Heemskerk. Het midden- en kleinbedrijf is 
de ruggengraat van Heemskerk. De economische ontwikkeling 
valt of staat met hetgeen zij doen. Wij zien dat ze zeker in deze 
coronatijd behoefte hebben aan contact met en steun van de 
gemeente. Zonder te veel regeltjes zodat zij kunnen doen waar 
zij goed in zijn: ondernemen. 

Samenwerken en verbinden van ondernemers door het 
opzetten van een ondernemersadviesorgaan, dat Liberaal 
Heemskerk gestart is. Hiervoor nodigen wij u als ondernemer 
uit aan te sluiten. Ook willen wij uitbreiding gemeentelijke 
bijdrages en faciliteiten voor de bedrijveninvesteringszone, 
kortweg BIZ. Geen autovrijcentrum, gratis parkeren blijft.

Het stimuleren van recreatie en toerisme is voor Liberaal 
Heemskerk een prioriteit. Dit biedt kansen voor het midden- en 
kleinbedrijf en het bruisende winkelhart van Heemskerk. Dus 
vaart maken met de uitvoering van ‘Heemskerk Zee van Tijd’ 
in samenwerking met de ondernemers (promotie, deskun-
digheid). Samenwerking in de regio moet voor inwoners en 
ondernemers een voordeel opleveren.

Kandidatenlijst 
1. Ineke Jansen
2. Karel Rozemeijer
3. Alex den Haan
4. Els Verhage
5. Freek Koster
6. Rafael Miralles
7. Nuzjan Abdullah
8. Edwin Biere
9. Jos de Vries

Mijn missie: u vertegenwoordigen in een onafhankelijke gemeenteraad!
Liberaal Heemskerk is dé lokale partij, die zich bezighoudt met gemeentepolitiek en opkomt voor de belangen van Heemskerk en ál haar inwoners. Ongeacht de 
landelijke politieke richtingen, religie of maatschappelijke stromingen. Uw stem op ons telt niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook door 
input te leveren voor debatten, mee te discussiëren over beleidsthema’s en door samen standpunten te vormen. Laat weten wat u belangrijk vindt! 

Liberaal: voor ons allemaal!
Ineke Jansen, lijsttrekker Liberaal Heemskerk

Contactgegevens

D www.liberaalheemskerk.nl
E info@liberaalheemskerk.nl
F /LiberaalHeemskerk
T @LiberaalHkerk
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Woningen bouwen
De woningnood is hoog. We moeten daarom 
meer bouwen. Met betaalbare woningen 
geven we de jonge generatie ook een kans 
om in Heemskerk te wonen. Er zijn de 

afgelopen 4 jaar nieuwe bestemmingsplannen voorbereid. 
De plannen voor extra woningbouw in Heemskerk liggen dus 
klaar, maar moeten nu echt worden gerealiseerd. Om nieuw-
bouw voor jonge huishoudens betaalbaar te houden, is de 
Betaalbare Koopregeling Heemskerk ontwikkeld.

Lasten beperkt
In tegenstelling tot veel andere plaatsen, zijn de gemeente-
lijke woonlasten de laatste acht jaar slechts met de inflatie 
gestegen. De stijging van de huizenprijzen is gecorrigeerd in 
de tarieven. Wel zo eerlijk. Daar heeft Heemskerk CDA flink zijn 
best voor gedaan.

Investeren in sport en cultuur
Sportclubs en cultuurverenigingen liggen Heemskerk CDA na 
aan het hart. Ze vervullen binnen onze visie een spilfunctie in 
de maatschappij. Sport en cultuur verbroederen. We investeren 
dan ook graag in sport en cultuur en willen dat alle jongeren 
kunnen meedoen met minimaal één club of activiteit. Dat kan 
met een Sport- en Cultuurpas voor alle jongeren tot achttien 
jaar.

Samenwerken in sport
Heemskerk CDA wil een nieuw zwembad, gezamenlijk met 
onze buurgemeente Beverwijk. Door samen te werken kunnen 
we één mooi bad maken voor de inwoners van onze twee 
gemeenten dat nog betaalbaar is ook.

Rooskleurige financiën
De financiële positie van de gemeente is rooskleurig. 
Heemskerk CDA heeft goed op de kosten gelet, zodat inwoners 
niet onnodig hoge lasten krijgen. Er was in de afgelopen jaren 
zelfs financiële ruimte om nieuwe kunstwerken in ons dorp te 
plaatsen. Ook in de komende periode zal Heemskerk CDA op 
uw centen letten.

Heemskerk CDA wil dat iedereen meedoet
Meedoen aan de maatschappij is niet voor alle mensen van-
zelfsprekend. Sommige mensen hebben door ziekte of andere 

omstandigheden beperkingen, waardoor regulier betaald werk 
niet mogelijk is. Werk is echter een belangrijke voorwaarde 
voor maatschappelijke participatie. Heemskerk CDA stimu-
leert daarom het gebruik van sociale werkplekken, ook bij de 
gemeente zelf.

Sterke economie binnen de MRA
Heemskerk is in economisch opzicht verweven met de 
Metropoolregio Amsterdam. Snelle verbindingen binnen 
de regio zijn van groot belang. Heemskerk CDA is daarom 
voorstander van de aansluiting van de A8 op de A9, maar wel 
zonder het woon- en leefmilieu in de Broekpolder te belasten. 
Ook met openbaar vervoer moet onze regio goed worden 
ontsloten. Heemskerk CDA wil daarom een spoorboekloze Ring 
Rail (lightrail) realiseren op het bestaande spoor, met elke tien 
minuten een trein naar Amsterdam in beide richtingen, via 
Zaandam en via Haarlem.

Behoud van de werkgelegenheid bij Tata Steel 
Behoud van werkgelegenheid betekent ook het behoud van 
Tata Steel. Heemskerk CDA zoekt daarom, samen met onze 
provinciale fractie en de staalproducent zelf, naar fondsen en 
subsidies om het productieproces op afzienbare tijd te verbe-
teren en te vergroenen; minder vervuiling en minder CO

2
. Ook 

Tata Steel moet daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen.

Duurzaamheid
We staan voor een gigantische klimaatopgave en dit roept 
ook in Heemskerk vragen op. Hoe gaan we van het gas af? 
Inwoners dwingen tot deelname aan een warmtenet is niet 
aantrekkelijk. Heemskerk CDA vindt dat Heemskerkers zoveel 
mogelijk zelf moeten bepalen hoe zij hun woning verduur-
zamen. We willen ook dat de bewoners zelf profiteren van 
hun investeringen. Subsidies en winsten dienen niet alleen 
bij energiebedrijven terecht te komen. Een verzwaring en 
stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk door een netwerk 
van (buurt-/thuis-)batterijen resulteert in een verbeterde 
energieopslag en lagere belasting van het net. Zo kan lokaal 
opgewekte energie lokaal worden verbruikt. Bewoners krijgen, 
als het aan Heemskerk CDA ligt, meer gratis advies rond de 
verduurzaming van hun woning. EcoHeemskerk is hierin een 
belangrijke partner.

Veiligheid voor jong en oud
Veiligheid is een groot goed. Heemskerk is zeker geen 
onveilige gemeente, maar in sommige buurten wordt dat 
soms anders ervaren. Heemskerk CDA is een voorstander van 
toezicht én repressieve maatregelen bij overlast, maar wil 
ook aandacht voor preventie. Een goed jeugdbeleid speelt 
daarin een belangrijke rol. De ogen en oren van onze inwoners 
zijn cruciaal om de Heemskerkse straten en huizen veilig te 
houden. Heemskerk CDA wil burgers actief betrekken bij de 
veiligheid van de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door  
buurt WhatsApp-groepen en burgermeldingen te stimuleren. 
Burgermeldingen bij politie en gemeente verdienen een snelle 
opvolging en persoonlijke terugkoppeling over de resulta-
ten. Voldoende wijkgerichte bezetting van het politiebureau 
in Beverwijk maakt deze samenwerking tussen inwoners en 
politie in IJmond-Noord echt effectief.

Toerisme stimuleren
Heemskerk is een mooie gemeente met veel historie. We 
stimuleren dan ook dat inwoners én bezoekers de beste 
Heemskerkse bestemmingen verkennen, zoals de kust en de 
duinen, onze kastelen en de Stelling van Amsterdam. Fietsen 
in de duinen, uitwaaien op het strand en ’s avonds dineren 
in ons sfeervolle centrum: wat wil een toerist nog meer? 
Heemskerk CDA wil meer hoogwaardig verblijfstoerisme. Wij 
steunen onder meer initiatieven voor kleinschalige hotels en 
B&B’s aan de oostelijke zijde van de Rijksstraatweg. Deze ver-
sterking van het verblijfstoerisme kan bovendien zorgen voor 
een verdere uitbreiding van de horeca in het centrum.

Ons hele verkiezingsprogramma leest u op onze Facebookpagina 
en op onze website. Spreken onze ideeën u aan? Stem dan op 
Heemskerk CDA. Wij zullen er in de gemeenteraad alles doen 
deze in de praktijk te brengen – met verstand van zaken en hart 
voor Heemskerkers.

Heemskerk is een mooie plek om te wonen. Eigenlijk hebben we veel dingen goed voor elkaar. Maar er zijn ook doelen om aan te werken.

Met verstand van zaken en hart 
voor Heemskerkers

Contactgegevens

D www.cda.nl/noord-holland/heemskerk
E www.cda.nl/noord-holland/heemskerk/contact
F /heemskerkcda
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I
n de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat VVD 
Heemskerk het verschil maakt voor ons mooie dorp. Wat 
VVD Heemskerk de afgelopen jaren is begonnen, maken 
we de komende periode af! In ons verkiezingsprogramma 
kunt u per onderwerp lezen wat de Heemskerkse VVD 

hiervan vindt. In de kern staat VVD Heemskerk voor het 
volgende verhaal:

Een partij die klaarstaat voor Heemskerkers
VVD Heemskerk wil een partij zijn die er voor u is. Met een 
prettige woonomgeving die veilig is, een groene omgeving en 
goede voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat 
de straten schoon zijn en zonder wateroverlast, dat kinderen 
veilig naar school kunnen en waar u dicht bij huis op liefde-
volle zorg kunt rekenen. Dat Heemskerk een fijne plek is en 
blijft waar u prettig kunt wonen, werken en leven.

Goed en betaalbaar wonen
Of u nu alleen woont in Broekpolder, samenwoont met uw 
partner in de Waterakkers of als gezin een huis met tuin hebt 
in de Beijerlust; de woningnood in Heemskerk is hoog en het 
einde hiervan lijkt nog niet in zicht. VVD Heemskerk wil dat er 
nieuwe huizen bijgebouwd worden, zodat iedereen betaalbaar 
in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan 
betaalbare koop- en huurwoningen.

Een bloeiende lokale economie
VVD Heemskerk wil dat er in Heemskerk meer mensen aan het 
werk zijn. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. 
Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het 
zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat 
iedereen in Heemskerk mee kan doen. Ondernemers horen 
voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de 
lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. 

Een veilige buurt en thuis
In Heemskerk willen wij dat u prettig kunt leven. Dit betekent 
aandacht voor een groene omgeving en voldoende moge-
lijkheden om uw vrije tijd te besteden. Bijvoorbeeld in het 
PWN-duinreservaat, het strand en rondom Assumburg. En 
prettig leven betekent óók veilig leven. Als VVD maken we 
verkeersituaties in onze gemeente veilig(er) voor voetganger, 
fiets en auto. Denk daarbij aan plekken als het centrum en het 
Haydnplein. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, familie 
of op een andere bestemming. 

Slim en duurzaam groen
Als het gaat om energie moet Heemskerk verduurzamen. Dat 
vraagt om verstandige keuzes. VVD Heemskerk wil dat ver-
duurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. 
Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en 
draagvlak onder onze inwoners is erg belangrijk. We moeten 
voorzichtig zijn met windmolens en zonneparken. Zo zorgen 
we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en ons dorp 
schoon en leefbaar houden.

Verstandige financiële keuzes
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er 
op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze 
gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door 
de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier 
uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we 
dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo 
houden we het leven in Heemskerk voor iedereen betaalbaar. 

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u lezen op
heemskerk.vvd.nl.

Heemskerk is een gemeente om van te houden! U woont in dit fantastische dorp met volop kansen. Dag in, 
dag uit zetten onze lokale politici, maar ook vele vrijwilligers zich in om deze plek nog mooier te maken.

Heemskerk, blijft goed, wordt beter! 

Contactgegevens
Wij staan u graag te woord! 
Wilt u iets met ons delen? Stuur een e-mail en wij 
reageren zo snel mogelijk op de door u gewenste 
wijze. Het individuele e-mailadres van de eerste acht 
kandidaten vindt u bij hun profiel op onze website. Ons 
algemene e-mailadres is: fractie@vvdheemskerk.nl.

D www.vvdheemskerk.nl
F /VVDHeemskerk1
T @VVD_Heemskerk

Standpunten
 � Een veilig dorp, waar wij veilig zijn en ons veilig 

voelen.
 � Stevige handhaving waar het nodig is, maar geen 

storende handhaving daar waar de samenleving 
het prima redt.

 � Een dorp waar je goed en betaalbaar kunt wonen.
 � Gevarieerd woningen bouwen, met bijzondere 

aandacht voor de huisvesting van jongeren en 
ouderen.

 � Een bloeiende lokale economie, waar ondernemers 
de ruimte krijgen en mensen een goede baan 
kunnen vinden.

 � Een levendig en bruisend centrum en een florerend 
agrarisch duingebied.

 � Een spaarzame en goed bestuurde gemeente, die 
de inwoners niet om hogere belastingen vraagt. 

 � Zelfredzaamheid waar dat kan en goede zorg en 
ondersteuning waar dat noodzakelijk is. 

 � Goed toegankelijke culturele voorzieningen voor 
alle leeftijden.

 � Het belang van de inwoners staat voorop. Wat er 
wordt gedaan in het dorp is belangrijker dan beleid 
op papier in het gemeentehuis.
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O
nze boodschap is dat we het samen moeten doen. 
Niet alleen als politieke partijen, die keihard 
samen moeten werken. Maar ook als inwoners. 
We zien buurtbewoners samenwerken aan een 
gezellige en veilige buurt. Wij zien daar ook graag 

initiatieven voor het vergroenen of bewoonbaar maken. Maar 
we zien vooral een dorp waar mensen mee willen doen. Met 
ons kan dat!

Samen voor woningen
Wij wonen in een dorp waar iedereen een kans moet krijgen 
op een woning. Jarenlang is het beleid geweest om te bouwen 
voor mensen met een grote portemonnee. Wij willen dat er 
weer gebouwd gaat worden voor iedereen. Wij willen dat 
nieuwbouw voortaan bestaat uit 40% sociale huur en 40% 
koop- en huurwoningen in het middensegment. Wij stimu-

leren en faciliteren de bouw voor starters en voor ouderen. 
Daarnaast blijft voor ons de bouwnorm circulair en natuurin-
clusief, zonder in het kostbare groen te bouwen. 

Samen voor duurzaamheid
Voor GroenLinks is dit de normaalste zaak van de wereld. Wij 
zijn de enige partij in Heemskerk die duurzaamheid door ons 
hele programma laat klinken en niet meer als apart actiepunt 
behandelt. Wij verstaan onder duurzaamheid namelijk dat wij 
streven naar een energieneutrale gemeente, waar de inwoners 
geholpen worden met verduurzaming. Er komt een energie-
transitie aan, die eerlijk moet verlopen voor alle inwoners van 
Heemskerk. 

Samen voor zorg
Zorg moet altijd en voor iedereen beschikbaar zijn. Goede zorg 
betekent dat niemand buiten de boot valt en iedereen altijd 
dichtbij terecht kan. Dit geldt voor zowel jeugdzorg als zorg 
voor de ouderen in Heemskerk. Winst mag hierin nooit leidend 
zijn. De zorgbehoevende staat bij ons vooraan. Iedereen moet 
snel de weg kunnen vinden naar de geschikte zorg. Als dat niet 
zelfstandig lukt, dan moet er altijd iemand zijn die je daarbij 
kan helpen. Dichtbij betekent ook dat er voldoende voorzienin-
gen in de buurt blijven, van buurtcentra tot winkels. 

Samen voor groen
Gezondheid betekent ook schone lucht. Dat kan het makkelijkst 
door de beste luchtfilters ter wereld: bomen. Groen zorgt niet 
alleen voor gezonde lucht, maar ook voor koelte in de zomer 
en betere waterafvoer. Groen is mooi voor mens en dier. Wij 
pleiten daarom voor een maaiverbod in bepaalde periodes. 
Wij zijn zeer kritisch op de aantasting van de hoofdgroenstruc-
tuur. We helpen juist de inwoners hun tuin te vergroenen. Een 
groen dorp houdt ons allen gezond.

Samen voor sport en cultuur
Voor jezelf zorgen is belangrijk, zowel mentaal als fysiek. Dat 
betekent dat we de jeugd gezond opvoeden door voldoende 
sportfaciliteiten te realiseren en dat we Heemskerk inclusiever 
en aantrekkelijk maken door middel van cultuur. Wij investeren 
consequent in het cultuurhuis, bibliotheek en andere culturele 
instellingen. Zo blijven de voorzieningen overeind en bieden 
we ruimte voor nieuwe initiatieven.

Samen voor ondernemen
Wij zijn trots op onze ondernemers en hoe zij deze tijd doorko-
men. Wij hebben de gehele coronaperiode aandacht gevraagd 
voor ondersteuning van ondernemers; ook voor ondernemers 
buiten het centrum. Wij willen dat er voor externe inhuur eerst 
binnen de dorpsgrenzen wordt gezocht. We hebben oog voor 
regionale ontwikkelingen en we zorgen op ieder niveau voor 
een fijn ondernemersklimaat. Wij ondersteunen ondernemers 
waar nodig om hun bedrijf te vergroenen en te verduurzamen.

Samen voor Heemskerk
Uiteindelijk doen we het samen. Van de zorgbehoevende tot 
de mantelzorger. Van de starter tot de doorstromer. Van de 
sporter tot de vrijwilliger. Van de ondernemer tot de klant. 
En van het raadslid tot de wethouder. Samen zorgen wij voor 
Heemskerk. Samen zorgen wij voor een dorp waar iedereen 
zich thuis voelt.

Wil je meer informatie over onze kandidaten en ons verkiezings-
programma? Ga dan naar onze website heemskerk.groenlinks.nl.

Kandidatenlijst
1. Roy Vlieland
2. Kristina van der Geest
3. Jos Burger
4. Bram Schillemans
5. Robin Hillebrand
6. Jacqueline Brethouwer
7. Klaas Strooker
8. Hülya Yildirim
9. Berend van Maassen
10. Ben IJpma
11. Simone Groot
12. Bob van der Ploeg
13. Rolf Deen
14. Ans Nijman

Juist in Heemskerk kunnen we de koers veranderen. Dat doen we door te laten zien waar we met z’n allen voor staan: gelijkwaardig, duurzaam en eerlijk. Dat 
betekent natuurlijk keuzes maken. Wij kiezen voor betaalbare woningen in plaats van voor villa’s. Wij kiezen voor een goede zorg in de buurt in plaats van ver 
weg. En wij kiezen voor schone lucht, waar een groene buurt bij hoort. Wij zorgen samen met jou voor een Heemskerk, waar iedereen zich thuis voelt. 

Samen voor Heemskerk,  
waar iedereen zich thuis voelt

V.l.n.r. Jos Burger, Kristina van der Geest, Roy Vlieland, Bram Schillemans en Robin Hillebrand

Contactgegevens

D heemskerk.groenlinks.nl
E glheemskerk@hotmail.com
F /groenlinks.heemskerk  
T @GroenLHeemskerk
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Goed bewegen
Met sport kun je niet jong genoeg beginnen, 
daarom moet de drempel voor jongeren om te 
sporten zo laag mogelijk zijn. We versterken onze 
bestaande sportvoorzieningen. 

We voeren een jeugdsporttarief in. Het is belangrijk dat 
jongeren kunnen meedoen aan alle sporten, dus niet alleen de 
sporten die passen bij de portemonnee van hun ouders. Via het 
Jeugd Sport & Cultuurfonds ondersteunen we dat eveneens.
Sport is bereikbaar voor iedereen. Een handicap of beperking 
mag geen reden zijn om niet te kunnen sporten. We creëren 
sportvoorzieningen in de openbare ruimte en investeren in 
sport voor ouderen.
We realiseren met Beverwijk een nieuw zwembad. Een 
zwembad is een broodnodige maar dure voorziening. Daarom 
is het logisch dat Heemskerk samen met Beverwijk een nieuw 
modern zwembad realiseert.

Groen op weg
Veilig en schoon verkeer bevordert de gezondheid en het welzijn 
van bewoners van de IJmondgemeenten. Het is zoeken naar de 
balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstro-
ming. D66 vindt dat we anders moeten denken over onze mobili-
teitsvraagstukken en inrichting van de openbare ruimte.
In de openbare ruimte zetten we de fietser en voetgangers op 
de eerste plaats. We brengen de balans terug. De openbare 
ruimte is van ons allemaal, niet alleen van de auto.
Gezondheid en leefbaarheid staan voorop bij mobiliteitsvraag-
stukken. We moeten anders gaan kijken naar mobiliteit. Meer 
asfalt is niet de oplossing.
We investeren in schoon vervoer. Om onze leefomgeving zo 
min mogelijk te belasten investeren we in de fiets en hoog-
waardig OV.

Goed wonen
D66 vindt het belangrijk dat er voor elke Heemskerker een 
goed woningaanbod is. We realiseren betaalbare woningen 
voor starters en jonge gezinnen en levensloopbestendige 
woningen voor ouderen in de nabijheid van voorzieningen. We 
ondersteunen inwoners die een eigen huis willen bouwen. 
We realiseren minimaal 500 woningen buiten de bebouwde 
kom. Hiermee houden we onze bestaande woonomgeving 
groen en realiseren we op korte termijn veel woningen.
De gemeente hoeft niet rijk te worden van woningbouw. 
Huisvesting is een plicht, geen verdienmodel. De gemeente 
voert een apart grondtarief in om meer betaalbare huisvesting 
te realiseren.
Bouwen doen we samen, we gaan actief aan de slag met 
nieuwe woonconcepten. We gaan als Heemskerk met de tijd 
mee en werken daarom actief mee om zelfbouw en nieuwe 
woonconcepten tot een succes te maken.

Groen Heemskerk
De uitdagingen zijn groot wanneer we kijken naar de energie-
transitie. Draagvlak daarvoor creëren door het samen te doen. 
D66 wil een gezond Heemskerk met groen en water, natuur en 
biodiversiteit. Groen en water is niet alleen mooi, maar ook van 
levensbelang.
De toekomst is van ons allemaal. We nemen onze inwoners, 
ondernemers en woningcorporaties mee in het vinden van 
slimme oplossingen om Heemskerk te verduurzamen. We 
kijken naar innovatieve technieken en blijven niet hangen in 
het verleden.
We versterken het groen en geven ruimte aan water. D66 wil 
een groen Heemskerk met ruimte voor water. Dit is enorm 
belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering.

De gemeente geeft het goede voorbeeld. De gemeente gaat 
100% duurzaam inkopen en ons gemeentelijk vastgoed wordt 
verduurzaamd. We initiëren en ondersteunen duurzame 
initiatieven.

Vrijheid om te ondernemen
D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op de behoefte 
van ondernemers om te innoveren en bovendien samenwer-
king te stimuleren. We geven ondernemers alle vrijheid om te 
ondernemen. 
We creëren een sterk vestigings- en ondernemersklimaat. 
De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren 
aan onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en 
ondersteunen.
We investeren in ons centrum en geven ruimte aan fietsers en 
voetgangers. Een centrum waar je graag verblijft betekent wat 
D66 betreft ook een centrum waarin je je veilig en makkelijk 
kunt verplaatsen.
We geven onze ondernemers vrijheid om dat te doen waar ze 
zo goed in zijn. Ondernemen is ook buiten de gebaande paden 
kijken en durven investeren. De gemeente mag daar geen rem 
op zijn.

D66 houdt van problemen oplossen. Wat ingewikkeld is, weer simpel maken. Met eerlijke politiek en door initiatief. Dat past bij ons. Niet afwachten of 
afschuiven, maar actie ondernemen en zelf de touwtjes in handen nemen. Zo hebben we het altijd gedaan en zo zullen we dat ook blijven doen. Een mooi 
Heemskerk maken we niet alleen. Dat doen we samen. Lees ons verkiezingsprogramma op onze website heemskerk.d66.nl en een greep uit onze speerpunten 
hieronder. Stem op 14, 15 of 16 maart D66!

Vol optimisme werken aan een 
mooie toekomst voor Heemskerk

Contactgegevens

D heemskerk.d66.nl
F /d66heemskerk
T @d66heemskerk
I d66_heemskerk
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Heemskerk is een prachtige gemeente, daar is 
geen twijfel over mogelijk 
Toch had de afgelopen vier jaar nog veel meer 
pracht gerealiseerd kunnen worden. Voor de 
meest kwetsbare groepen is het er niet beter op 

geworden. Er zijn te weinig betaalbare woningen gebouwd en 
de wachtlijsten voor woningzoekenden zijn alleen maar langer 
geworden. De PvdA-Heemskerk vindt dat samen met de pro-
vincie gezocht moet worden naar locaties voor sociale woning-
bouw. De behoefte aan bouwlocaties is zo groot, dat ook naar 
niet direct voor de hand liggende mogelijkheden gekeken 

moet worden. In het noorden van Heemskerk zijn bijvoor-
beeld gebieden met mogelijkheden voor bebouwing. Er moet 
met woningbouworganisaties direct worden begonnen met 
bouwen, de tijd van studeren is voorbij. De PvdA-Heemskerk 
wil dit realiseren door de grondprijs voor sociale huur en koop 
goedkoper te maken dan voor dure bungalowbouw. En sociale 
koopwoningen te beschermen tegen speculatie door zelfbe-
woningsplicht; dit helpt de woningen betaalbaar te houden. 
Voor alle bouwplannen geldt minimaal 50% betaalbare 
sociale huur of betaalbare koopwoningen. Zo krijgen de leraar, 
caissière, metselaar, verzorgende of politieman ook weer de 
mogelijkheid te wonen in Heemskerk.

Voorzieningen
Naast wonen speelt ook zorg een grote rol in het dage-
lijkse leven van mensen. Over het algemeen is de zorg goed 
geregeld in Heemskerk, maar deze staat wel zwaar onder 
druk. Regelgeving vanuit Den Haag en keuzes van het college 
van B&W maken het steeds moeilijker de juiste zorg te kunnen 
krijgen. Jeugdzorg (preventief) komt door de oplopende wacht-
lijsten in gevaar. De PvdA-Heemskerk wil de preventieve zorg 
opschalen en in een zo vroeg mogelijk stadium aanbieden, 
om erger te voorkomen. Mantelzorgers zijn de belangrijkste 
schakels in de dagelijkse zorg van onze naasten. Wij willen de 
ondersteuning van deze mantelzorgers uitbreiden. Voldoende 
ondersteuning, hulp in de huishouding en respijtzorg zijn 
daarbij belangrijk om de mantelzorgers hun zo belangrijke 
zorg vol te laten houden. Ook sociaal contact is belangrijk 
voor het welzijn van onze inwoners. Samen kaarten, biljarten 
of koken en ruimte voor de jeugd om bijvoorbeeld muziek te 
maken of te gamen, zijn voor de PvdA-Heemskerk cruciaal. 
Buurtcentra, bibliotheek, ontmoetingsplekken, sportveld-
jes, JOP’s, sport- en cultuurvoorzieningen zorgen ervoor dat 
ouderen en jongeren gezonder leven, minder eenzaam zijn, 
minder psychische klachten ervaren en bovenal positiever zijn. 
Ook draagt het bij aan wederzijds begrip en vermindering van 
overlast en balorigheid door bijvoorbeeld hangjongeren (of 
ouderen) door verveling. 

Armoede en schulden 
Bij de eerste oogopslag lijkt het financieel goed te gaan met 
de meeste Heemskerkers. Toch kunnen veel inwoners maar 

net of net niet rondkomen. De stijgende kosten voor wonen, 
energie en boodschappen maken dit niet makkelijker. De 
PvdA-Heemskerk wil met behulp van de ketenpartners, zoals 
woningbouwverenigingen, energiebedrijven etc. inzetten op 
vroegsignalering, preventie en goede schuldhulpverlening, 
om in een zo vroeg mogelijk stadium erger te voorkomen. 
Laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning is hierbij 
van groot belang, 1 loket voor alle hulpvragen. Maar ook de 
wijkteams met vertrouwenspersonen kunnen daarbij een 
belangrijke rol spelen. Als het aan de PvdA-Heemskerk ligt, 
worden er geen huisuitzettingen meer uitgevoerd bij mensen 
die schuldhulpverlening accepteren. Men moet geholpen 
worden. Geen dak boven je hoofd, helpt daarbij zeker niet.

Duurzaamheid
De gemeente geeft, wat de PvdA-Heemskerk betreft, het 
voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Goede klimaat-
beheersing in de scholen zorgt voor gezondere kinderen. 
CO

2
- neutrale oplossingen voor de gemeentelijke gebouwen en 

de openbare ruimten dragen bij aan een duurzame leefom-
geving. Ondersteuning van onze inwoners bij energiezuinige 
en verduurzamingsmaatregelen helpen de stijgende ener-
giekosten te beteugelen: ‘win-win’. Waar mogelijk zullen wij 
woningbouwbedrijven (o.a. WoonopMaat) ondersteunen bij 
verduurzaming van de woningvoorraad, zodat ook de sociale 
woningvoorraad energiezuinig en toekomstbestendig wordt. 
Bedrijven ondersteunen we bij verduurzaming met advies over 
de mogelijkheden.

De PvdA-Heemskerk wil Heemskerk nog mooier maken dan 
het al is. Omkijken naar en zorgen voor elkaar, maken van 
Heemskerk het Dorrup waar het mooi en gelukkig wonen is.

Standpunten
 � Betaalbaar wonen voor iedereen

•  Nieuwbouw wordt voor min. 50% sociale huur of 
betaalbare koop.

•  Grondprijzen voor sociale huur en betaalbare koop 
gaan omlaag.

• Er komt een zelfbewoningsplicht van 10 jaar.
 � Goede zorg voor jong en oud

•  Preventie als basis voor de jeugdzorg.
•  Inzetten op cultuur en sport als begin van preventie.
•  Mantelzorgers structureel ondersteunen en ontlasten.

 � Een toekomstbestendig Heemskerk
•  Woningen verduurzamen o.a. in samenwerking met 

WoonopMaat.
•  De wijken aanpakken waar de meeste winst te 

behalen valt.
•  Bufferblocks inzetten voor de afvoer van regenwater.

 � Duurzaamheid & onderwijs
•  Financiële ondersteuning voor gezinnen met 

geldproblemen.
•  Gezonde kinderen, door vernieuwing van onze 

schoolgebouwen.
•  Groen achter de gestaalde arbeider: TATA Steel 

verduurzamen.
 � Sociaaleconomische emancipatie

•  Er komt één loket voor alle vragen aan de overheid.
•  Investeren in sociale wijkteams en schuldhulpverlening.
•  Huisuitzetting voor hulpontvangenden wordt verboden.

Omkijken naar en zorgen voor elkaar

©Foto: Jacqueline Aardenburg

Contactgegevens

D heemskerk.pvda.nl
F /Heemskerk.Pvda
I pvda.heemskerk
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Hoe kan ik stemmen?
1. Stempas 

Je ontvangt van de gemeente vooraf een envelop met een 
stempas. Daarop staat welk stembureau dicht bij jou in 
de buurt is. Ook ontvang je een lijst met de partijen en 
kandidaten. Zo kun je van tevoren bekijken op wie je kunt 
stemmen.

2. Naar het stembureau  
Als je weet op welke partij en kandidaat je wilt stemmen, ga 
je op 14, 15 of 16 maart naar het stembureau. Neem je stempas 
en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit mag een ID-kaart, een 
rijbewijs of een paspoort zijn (het mag 5 jaar verlopen zijn op 
de dag van stemming). De stembureaus zijn open 14, 15 en 16 
maart van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op het stembureau moet je 
je stempas inleveren en je identiteitsbewijs laten zien. Je mag 
stemmen bij elk stembureau in de gemeente. 

3. Breng je stem uit! 
Na de controle van je stempas, krijg je een stembiljet en 
ga je een stemhokje in. Je mag één stem uitbrengen: dat 
doe je door één hokje in te kleuren met een rood potlood. 
Alleen dan is je stem geldig. Als je een fout hebt gemaakt, 
kun je eenmalig een nieuw stembiljet vragen. Daarna 
vouw je het stembiljet op en doe je het in de stembus. 
Stemmen doe je alleen; je moet alleen in een stemhokje 
staan. Mensen die blind of slechtziend zijn mogen wel 
geholpen worden.

4. Uitslag op 16 maart 
Op 16 maart vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld. De 
eerste uitslagen worden verwacht om 22.30 uur. De voorlo-
pige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen staat vanaf 17 
maart op www.heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen. 

Ben je verhinderd? 
Als je zelf niet kunt stemmen, bijvoorbeeld omdat je op 
vakantie bent of ziek bent, dan kun je een andere kiezer 
machtigen dit voor jou te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. 
Dat kan alleen als deze persoon ook in Heemskerk woont. De 
persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen 
tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Iemand mach-
tigen kan via je stempas of schriftelijk. Je moet dan ook een 
kopie van je legitimatiebewijs meegeven. Kijk voor meer info 
op: www.heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen. Of scan 
de QR-code:

Informatie over de verkiezingen
Geen stempas ontvangen? 
Of je stempas kwijt?
Je krijgt uiterlijk 2 maart je stempas thuis gestuurd. Heb 
je geen stempas ontvangen? Of ben je je stempas kwijt? 
Dan kun je tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 
uur een vervangende stempas aanvragen. 

Stempas online aanvragen
 � Ga naar: heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen 

en klik op ‘vraag stempas aan’.
 � Log in met je DigiD.
 � Vul je contactgegevens in.
 � Geef aan dat je in de gemeente Heemskerk wilt 

stemmen.
 � Rond je aanvraag af.
 � Je krijgt de vervangende stempas thuis gestuurd. 

Stempas mondeling aanvragen
 � Ga naar het gemeentehuis (tussen 9.00 – 17.00 uur). 

Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 � Geef aan dat je een nieuwe stempas wilt aanvragen. 
 � Je krijgt de vervangende stempas thuis gestuurd. 

Voorwaarden
Je mag stemmen bij een stembureau in de gemeente 
als je voldoet aan deze voorwaarden:

 � Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkie-
zingen.

 � Je staat sinds 31 januari 2022 ingeschreven bij de 
gemeente Heemskerk.

 � Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 � Je bent inwoner van de EU.
 � Extra voorwaarde voor inwoners van buiten de 

Europese Unie: je mag stemmen als je minimaal 
5 jaar rechtmatig en onafgebroken in Nederland 
verblijft.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?
1. De uitslag 

De definitieve uitslagen zijn op maandag 21 maart bekend. Dan is duidelijk welke partijen in de gemeenteraad van 
Heemskerk komen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels ze krijgt in de raad.

2. Samen een meerderheid vormen  
In Heemskerk komt het niet voor dat één partij een meerderheid heeft in de gemeenteraad. Daarom moeten partijen 
samenwerken. De grootste partij zoekt uit met welke andere partijen ze het beste kan samenwerken om een ‘coalitie’ 
te vormen.

3. Onderhandelen 
De partijen die willen samenwerken, vinden vaak verschillende dingen belangrijk. Daarom onderhandelen ze met 
elkaar en maken ze afspraken over wat ze de komende 4 jaar gaan doen.

4. Akkoord 
De partijen die gaan samenwerken, leggen hun afspraken vast in een akkoord (‘coalitieakkoord’). Hierin kun je lezen 
welke plannen de partijen hebben voor de gemeente en wat ze de komende 4 jaar willen uitvoeren.

5. Wethouders 
De coalitiepartijen leveren de wethouders voor het college. Samen met de burgemeester zorgen de wethouders ervoor 
dat de afgesproken plannen worden uitgevoerd. 

6.  Coalitieperiode 
De partijen zijn voor 4 jaar gekozen. In 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
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8 maart, 20.00 uur
Politiek debat onder leiding van Peter van der Geer
De politieke partijen in Heemskerk gaan met elkaar de strijd aan onder leiding van debatleider Peter van der Geer. Zo wordt goed duidelijk waar de verschillende partijen 
voor staan. Het politieke debat wordt gehouden in het gemeentehuis, Maerten van Heemskerckplein 1.

12 maart, 11.00 - 16.00 uur
Verkiezingsmarkt
Ga in discussie met alle politieke partijen en vergelijk hun standpunten! De markt staat op het Burgemeester Nielenplein.

14, 15 en 16 maart, 7.30 - 21.00 uur
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen tussen 7.30 uur tot 21.00 uur. Vergeet niet je stempas en identiteitsbewijs! 

16 maart, 21.00 uur
Verkiezingsavond 
Volg live – onder het genot van een hapje en een drankje - de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de Raadzaal van het gemeentehuis. 
De eerste uitslagen worden verwacht om 22.30 uur. 

11 maart, 19.30 - 21.00 uur
Onlinebijeenkomst Speed daten met de politieke partijen
Stel vragen en ga digitaal in gesprek met alle partijen. Hou de sociale media van de partijen en de gemeente in de gaten voor meer informatie.  
De zoomlinks kun je vinden op www.heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Kalender

8

12

14

16

11
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Je mag stemmen bij elk stembureau in de gemeente Heemskerk. Een kaart met 
de locaties van de stemlokalen kun je vinden op: 
www.waarismijnstemlokaal.nl. Of gebruik de QR-code:

Let op: Op 14 en 15 maart zijn slechts 5 stembureaus geopend. 

Waar kun je stemmen?

Stembureaus maandag 14 maart

De Vrijburcht Vrijburglaan 2

Gemeentehuis Raadzaal Maerten van Heemskerckplein 1

Kantine voetbalvereniging Odin 59 Hoflaan 1

Apostolisch Genootschap Jean Monnetstraat 1

Gezondheidscentrum Broekpolder Steenhouwerskwartier 29

Stembureaus dinsdag 15 maart

De Vrijburcht Vrijburglaan 2

Gemeentehuis Raadzaal Maerten van Heemskerckplein 1

Kantine voetbalvereniging Odin 59 Hoflaan 1

Apostolisch Genootschap Jean Monnetstraat 1

Gezondheidscentrum Broekpolder Steenhouwerskwartier 29

Stembureaus woensdag 16 maart

Oude Muziekschool Kerklaan 1 (linkeringang)

Gymzaal Bachstraat Bachstraat 81

Sportzaal de Velst De Velst 5

Brandweerkazerne Cornelis Groenlandstraat 48

De Vrijburcht Vrijburglaan 2

Gemeentehuis Raadzaal Maerten van Heemskerckplein 1

Kantine Tennisvereniging de Hulstenaar Jan Ligthartstraat 240

Gymzaal de Visserstraat De Visserstraat 6 B

Buurtcentrum D'Evelaer Luttik Cie 35

Gymzaal Stijkelstraat Stijkelstraat 2A

Kantine voetbalvereniging Odin 59 Hoflaan 1

Gymzaal Duitslandlaan Duitslandlaan 5

Gymzaal Marnestraat Marnestraat 3

Gezondheidscentrum Broekpolder Steenhouwerskwartier 29

Apostolisch Genootschap Jean Monnetstraat 1

Baptisten gemeente Heemskerk Maerten van Heemskerckstraat 43

NB. De Muziekschool is minder geschikt voor mindervaliden. 
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