Stelling

Thema

Plaatsing

Vuurwerk moet verboden
worden voor particulieren in
Alkmaar

Veiligheid

Neutraal

In de gemeente Alkmaar
moet gereguleerde wietteelt
worden toegestaan

Veiligheid

Helemaal niet
mee eens

Over belangrijke
beslissingen moet de
gemeente een referendum
houden

Bestuur &
Participatie

Helemaal niet
mee eens

De gemeente Alkmaar moet
meedoen aan een pilot om
een gekozen burgemeester
mogelijk te maken

Bestuur &
Participatie

Helemaal niet
mee eens

Alle nieuwbouwwoningen
moeten gebouwd worden
zonder aansluiting op het
gasnetwerk
Er moeten meer jongerenen studentenwoningen
worden gebouwd, ook als de
gemeentelijke belastingen
hierdoor omhoog gaan
De gemeente moet meer
geld uittrekken voor kunst
en cultuur

Bouw &
Wonen

Helemaal mee
eens

Bouw &
Wonen

Niet mee eens

Cultuur

Niet mee eens

De gemeente moet minder
geld steken in
kunstinstellingen, en meer in
kleinere kunstprojecten

Cultuur

Niet mee eens

Toevoeging
Oud & Nieuw en vuurwerk horen onlosmakelijk bij elkaar.
Toch zijn er elk jaar veel vuurwerkslachtoffers te betreuren
en brengt vuurwerk veel overlast en materiële - en
milieuschade met zich mee. Er worden specifieke plekken in
buurten aangewezen waar het vuurwerk mag worden
afgestoken.
De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door
gemeenten en is geen voorstander van experimenten
hiermee in de gemeente Alkmaar. Wiet is en blijft een
verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te
gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
De ChristenUnie is geen voorstander van raadgevende
referenda maar is wel sterk voorstander van vroegtijdig
informeren van burgers en hen betrekken bij beleidskeuzes
en/of grote ontwikkelingen. De burgermeester wordt niet
door de burgers gekozen.
De gemeenteraad is het als hoofd van de gemeente. Ieder die
zijn stem heeft uitgebracht kan zich dan vertegenwoordigd
weten. Dat kan ook goed in een meer dualistisch bestel,
waarin de burgemeester wordt benoemd. De burgemeester
heeft zo als bestuurder voor alle burgers meer dan bij een
verkiezing vanzelfsprekend is ook oog voor minderheden in
de gemeente.
Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale
huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter)
zijn. Nieuwbouwwijken worden bij voorkeur niet op het
aardgasnetwerk aangesloten.
De gemeente Alkmaar maakt een groter aanbod van
starterswoningen (huur en koop) en duurdere koopwoningen
mogelijk om de doorstroming te bevorderen; dit veelal in en
rondom bestaande wijken en kernen (geen grootschalige
uitleglocaties).
De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’
1% norm van de bouwsom om deze voor kunst te
bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de voorkeur.
Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar
moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de
financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

De hondenbelasting moet
worden afgeschaft

Economie &
Financiën

Niet mee eens

Honden zijn prettige huisdieren, maar dat neemt niet weg dat
hondenpoep in de openbare ruimte tot overlast leidt. Vanuit
het principe “de vervuiler betaalt” vinden wij de
hondenbelasting goed te rechtvaardigen.
Op zich is het goed dat er bedrijven zijn die mensen met een
beperking in dienst hebben. Zulke bedrijven kunnen best
gesteund worden, maar een absolute voorrang – zonder dat
er naar de primaire kwaliteit en kosten van dienstverlening
wordt gekeken – slaat de plank mis en leidt tot oneerlijke en
oneigenlijke concurrentie.
Wij onderschrijven het belang van biologische landbouw en
tuinbouw. Maar een financiële tegemoetkoming zonder meer
kost de gemeenschap geld. Daarnaast zijn biologische
producten inmiddels dusdanig “volgroeid” dat er
markconforme prijzen worden betaald.
Wij zien geen reden om boeren in het buitengebied vrij te
stellen van regels. Wat te denken van megastallen die dan
mogelijk gerealiseerd kunnen worden.?

Bij het inkoopbeleid moet de
gemeente voorrang geven
aan bedrijven die mensen
met een beperking aan het
werk helpen

Zorg

Niet mee eens

De gemeente moet
biologische boeren een
financiële tegemoetkoming
geven

Economie &
Financiën

Niet mee eens

Voor boeren in het
buitengebied mogen de
regels in het
bestemmingsplan
versoepeld worden
In Alkmaar mogen
windmolens komen

Economie &
Financiën

Niet mee eens

Energie &
Milieu

Helemaal mee
eens

De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals
energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave.

De gemeente moet meer
geld uittrekken voor de
integratie van asielzoekers
met een verblijfsvergunning

Integratie

Helemaal mee
eens

Om luchtvervuiling tegen te
gaan moeten er in Alkmaar
milieuzones worden
ingevoerd

Leefomgeving
& Natuur

Niet mee eens

Om weidevogels een
broedplek te geven, moet de
gemeente ervoor zorgen dat
het waterpeil in de
Oudorperpolder omhoog
gaat
Om overlast te verminderen
moeten er minder
evenementen komen in

Leefomgeving
& Natuur

Geen mening

het op gang helpen van (1 op 1 begeleiding, maatwerk) van
een half jaar van vluchtelingen die een status hebben
ontvangen en in de gemeente Alkmaar wonen of komen
wonen, inzake huisvesting/inrichting, inburgering, financiën,
integratie, sollicitatie, stage plekken, en dergelijke. Hiervoor
komt er een checklist waarbij de verschillende
integratiestappen worden afgelopen.
Milieuzones zijn een probaat middel om op korte termijn de
luchtkwaliteit te verbeteren, met name op locaties met zware
verkeersbelasting. Dergelijke locaties kent Alkmaar niet.
Daarnaast kunnen milieuzones zware (economische)
gevolgen hebben voor burgers en ondernemers. Daar komt
bij dat telkens blijkt (dieselgate) dat ook schonere
dieselvoertuigen zeer vervuilend zijn. Liever zetten wij in op
een emissie-vrije (binnen)stad per 2025 waar alleen
elektrische voertuigen mogen komen. Daarmee bieden wij
gegarandeerd effect (zero emissie) én bieden burgers en
bedrijven een voldoende anticipatietijd.
Hierbij gaan wij er van uit dat de gemeente dit verzoek
neerlegt bij het Hoogheemraadschap – de partij die hiervoor
verantwoordelijk is.

Recreatie,
Horeca &
Toerisme

Niet mee eens

Met evenementen an sich is niets mis; sterker nog, het zet
Alkmaar op de kaart en trekt bezoekers naar de stad. Dit is
goed voor de lokale middenstand. Wat wel aandacht behoeft

Alkmaar

is de locatie van evenementen; grote publieksevenementen
vinden bij voorkeur buiten het centrum plaats, zoals in het
AZ-stadion.

De gemeente moet de
Recreatie,
sluitingstijden voor horeca in Horeca &
Alkmaar weer herinvoeren
Toerisme

Helemaal mee
eens

Wij willen dat de horeca zich weer aan vaste sluitingstijden
gaat houden en terug gaat naar de vaste sluitingstijden van
de horeca.

De toeristenbelasting mag
worden afgeschaft in
Alkmaar

Recreatie,
Horeca &
Toerisme

Niet mee eens

De gemeente mag geen
boetes meer opleggen aan
mensen met schulden

Sociale Zaken

Niet mee eens

De gemeente moet mensen
met een bijstandsuitkering
verplichten een
tegenprestatie te leveren in
de samenleving

Sociale Zaken

Helemaal mee
eens

De regels voor de bijzondere
bijstand mogen worden
versoepeld zodat meer
mensen er gebruik van
kunnen maken, ook al kost
dat de gemeente meer geld
De gemeente moet de
huisvesting van het COC
subsidiëren

Sociale Zaken

Niet mee eens

De toeristenbelasting wordt niet afgeschaft – dit slaat een gat
in de gemeentelijke begroting. Wel pleit de ChristenUnie voor
een tarief dat voor tenminste vier jaren wordt vastgesteld,
zodat ondernemers hiermee rekening kunnen houden en niet
jaarlijks tot extra administratie worden gedwongen.
De wet geldt voor iedereen, dus ook boetes moeten in
principe door iedereen worden voldaan (denk aan
verkeersboetes, parkeerboetes, etc). Administratieve boetes
die samenhangen met te late betaling zouden eventueel wel
kritisch kunnen bezien.
Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als
een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel
mogelijk worden geïnformeerd. Na aanmelding moet iemand
binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht
kunnen. Wachttijden worden zoveel mogelijk benut.
Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook
actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje,
maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
Om zonder meer de bijzondere bijstand te verruimen geniet
niet onze voorkeur.

Sociale Zaken

Niet mee eens

Wij zijn van mening dat huisvesting van stichtingen /
organisaties niet per definitie door de gemeente moet
worden gesubsidieerd.

Om kosten te besparen
moeten voetbalclubs in
Alkmaar fuseren

Sport

Niet mee eens

De gemeente moet geld
uittrekken om een
internationaal
sportevenement binnen te
halen
Om de veiligheid te
verhogen moet de
gemeente drones inzetten,
ook al gaat dit ten koste van
de privacy

Sport

Niet mee eens

Wij hechten sterk aan het recht van vereniging en
onderkennen de belangrijke rol van verenigingen in de
samenleving. De gemeente kan niet eenzijdig een vereniging
tot fusie dwingen. Daar waar de gemeente een financiële
bijdrage levert kan de gemeente wel eisen en wensen
neerleggen bij een vereniging.
De focus van de gemeente Alkmaar dient te liggen op de
breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport
en geprofessionaliseerde instellingen.

Veiligheid

Niet mee eens

Wij zetten liever in op een hogere inzet en betere
zichtbaarheid van agenten en boa’s op straat.

De politie moet veel harder
optreden, ook bij kleine
vergrijpen

Veiligheid

Mee eens

Eens, met die kanttekening dat wij hier niet pleiten voor
harder fysiek optreden. Daarbij zien wij ook graag een
bredere inzet van boa’s, juist op kleine vergrijpen. Daarmee
ontstaat er meer capaciteit bij de politie om zich op
veiligheidsdossiers (waar de politie in gespecificeerd is) te
richten.
Ouderen zijn niet per definitie minima. Wij kiezen liever voor
maatwerk om ouderen of minima te ondersteunen.

Ouderen mogen gratis met
het openbaar vervoer, ook al
kost dit de gemeente geld

Verkeer &
Vervoer

Niet mee eens

De binnenstad van Alkmaar
moet autoluw worden

Vervoer &
Verkeer

Mee eens

binnenstedelijke verplaatsingen in Alkmaar vinden zo veel
mogelijk per fiets plaats.

De eigen bijdrage voor
WMO-voorzieningen (bijv.
thuiszorg, dagbesteding)
moet worden afgeschaft,
ook al moet de gemeente
dan bezuinigen
De gemeente moet
meebetalen aan initiatieven
voor de groepshuisvesting
van ouderen
Islamitische vrouwen
moeten de mogelijkheid
hebben om gescheiden van
mannen te kunnen
zwemmen
Om de
verkeersdoorstroming te
verbeteren moet Alkmaar
meer geld uittrekken voor
nieuwe wegen

Zorg

Niet mee eens

De eigen bijdrage in de zorg is billijk en maakt zorg voor
iedereen betaalbaar. Wel is de ChristenUnie voor stapeling
van eigen bijdragen in de zorg (landelijk programma).

Bouw &
Wonen

Niet mee eens

De gemeente Alkmaar maakt initiatieven mogelijk waar
groepshuisvesting van ouderen naar model van de
"Knarrehof" worden gerealiseerd.

Integratie

Neutraal

Enerzijds: ja, want dat is godsdienstvrijheid. Anderzijds; nee,
gescheiden sporten duidt op een achtergestelde positie voor
vrouwen.

Verkeer &
Vervoer

Mee eens

Wij zetten in op verbetering van de autodoorstroming op de
(westelijke) randweg.

