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“Visie is de kunst van het zien wat onzichtbaar is voor anderen” 

Jonathan Swift 

 

Voorwoord 

D66 bedrijft in Beverwijk politiek op pragmatische wijze. Dit doen we vanuit 

een visie op hoe wij de samenleving inrichten en de manier waarop wij met 

elkaar omgaan. D66 wil dat mensen hun eigen waarden, relaties en stijl 

kunnen kiezen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen niet gelijk, maar wel 

gelijkwaardig zijn. Daarbij hoort het besef dat keuzes consequenties hebben, 

voor jezelf en voor anderen. Zodoende is eenieder verantwoordelijk voor de 

samenleving waar in hij of zij leeft. 

Vernieuwingsgezind staat D66 voor een toekomstgericht beleid. Een visie op 

deze toekomst is daarom onontbeerlijk om beleidsstandpunten in het heden 

te bepalen. Dit visiedocument is het resultaat van een gezamenlijke 

inspanning van de leden en bevat doelstellingen van D66 voor de komende 

30 jaar in onze gemeente. 

Brigitte van den Berg 

Fractievoorzitter D66 Beverwijk 
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Aanleiding en doel 

In 2009 heeft D66 een herstart gemaakt in de gemeentelijke politiek van 

Beverwijk met een jonge en ambitieuze groep leden. De groep heeft zich 

voorgenomen een frisse politieke wind door Beverwijk te laten waaien, met 

een positieve en constructieve kijk op lokale en regionale kwesties. Deze 

benadering werd in maart 2010 direct beloond met twee zetels in de 

gemeenteraad.  

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 werd door de leden 

onderkend dat er behoefte was aan een duidelijke visie op de toekomst van 

Beverwijk, die de fractie kon ondersteunen in het bepalen van standpunten 

en het doen van voorstellen. Deze visie moet in de geest zijn van de 

positieve en constructieve benadering die D66 Beverwijk in de gemeenteraad 

brengt. 

Het visiedocument Beverwijk 2040 dient derhalve als basis voor het 

gedachtegoed van de lokale D66-afdeling en dient als toetsingskader voor 

standpunten en voorstellen. De onderwerpen die in het visiedocument aan 

bod komen, zijn door de leden gezamenlijk gekozen op basis van 

toepasbaarheid en belang voor Beverwijk en de regio. De relatie tussen stad 

& regio, wonen, werken, recreatie & toerisme en bestuurlijke vernieuwing 

zijn speerpunten van D66 Beverwijk die bij uitstek passen bij onze 

gemeente. 

De visie is weliswaar gericht op de toekomst van de gemeente Beverwijk, 

tegelijkertijd is het de ambitie van D66 om verregaande samenwerking in de 

regio te realiseren. Daarom is in het opstellen van het visiedocument 

rekening gehouden met ontwikkelingen binnen de regio IJmond. Op den duur 

is dit visiedocument zodoende een startpunt voor het ontwikkelen van een 

IJmondiale visie.  
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Tussen stad en regio 

D66 ziet regionale samenwerking als een noodzakelijke voorwaarde voor de 

toekomstige ontwikkeling van Beverwijk en de regio IJmond. Door 

samenwerking worden regionale belangen gediend en wordt voorkomen dat 

lokale, tegengestelde standpunten de ontwikkeling van de regio 

ondermijnen. Bovendien wordt er dankzij regionale samenwerking 

kennisdeling gestimuleerd en synergie gecreëerd op onderwerpen die het 

lokale niveau ontstijgen, zoals veiligheid en milieu. Tegelijkertijd wil D66 de 

stadsidentiteit van Beverwijk cultiveren en stimuleren, omdat dit bijdraagt 

aan het creëren van gemeenschapszin en passend gemeentelijk beleid. In 

haar visie heeft D66 daarom een drietal speerpunten op het gebied van 

Beverwijk als stad en haar rol in de regio IJmond.   

Een stad met een hart 

Beverwijk is een stad die wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijk 

hart, de stadskern. Het stadshart van Beverwijk is een plek waar mensen 

samenkomen en elkaar ontmoeten. Dit is de plek waar mensen Beverwijk 

mee associëren en waar zij zich thuis voelen. 

De gemeente IJmond als realiteit 

In 2040 is de gemeente IJmond een realiteit, bestaande uit Beverwijk, 

Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Eén gemeente voor de hele regio borgt dat 

er een één beleid is op het gebied van economische zaken, onderwijs, milieu, 

veiligheid, verkeer en stedelijke ontwikkeling. Binnen dit beleid is de 

diversiteit in de regio van industrie en natuur, van stedelijke en landelijke 

omgevingen, en van werkgelegenheid en vrije tijd optimaal op elkaar 

afgestemd. 

IJmond aan de rand van de Randstad 

De IJmond heeft letterlijk en figuurlijk een unieke positie ten opzichte van de 

Randstad. Enerzijds biedt het de ruimte van een provinciegemeente, 

anderzijds zijn het grootstedelijke gebied en de voorzieningen van 

bijvoorbeeld Amsterdam binnen handbereik. Door verbetering van de 

verbindingen via wegen en openbaar vervoer met de regio, wordt dit deel 

van de identiteit van Beverwijk versterkt. 
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Wonen 

Wonen is één van de belangrijkste functies van de gemeente IJmond. D66 

staat voor een kwalitatieve, schone en duurzame invulling van deze functie. 

Dit leidt tot de volgende drie speerpunten op het gebied van wonen in de 

visie Beverwijk 2040.  

Kwalitatief wonen 

Door een heldere, regionale visie op wonen, staat de gemeente IJmond 

stabiel in de top 50 van de woonaantrekkelijkheidsindex. Belangrijk hiervoor 

is een vraaggericht woningaanbod dat is afgestemd op de woonbehoeften 

van de gehele noord-vleugel van de Randstad. Deze afstemming moet 

geschieden op basis van doelgroepen en hun woonbehoeften in verschillende 

levensfasen. 

Schoon wonen 

De gemeente IJmond biedt een schone woonomgeving. Hierbij wordt in de 

regionale visie specifieke aandacht besteedt aan de luchtkwaliteit. Door 

gerichte maatregelen, zoals het gebruik van speciaal asfalt op de wegen, 

toepassing van moderne luchtfilters in de industrie en het stimuleren van 

fietsgebruik, is de hoeveelheid fijnstof in de lucht tot een minimum 

gereduceerd. 

Duurzaam wonen 

Duurzame initiatieven bij bouw en renovatie van woningen worden door de 

gemeente actief gestimuleerd door actief mee te denken, voor te lichten over 

duurzaam ondernemen en subsidies te verstrekken. Hierdoor is de gemeente 

IJmond een voorloopgemeente op het gebied van duurzaam wonen. Eén van 

de speerpunten hierin is de ontwikkeling van een ‘energienetwerk’. Hierbij 

worden woningen zoveel mogelijk uitgerust met voorzieningen voor eigen 

energieopwekking, die energie kan worden gebruikt in de woning of kan 

worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. 
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Werken 

Beverwijk en de IJmond verschaffen al lange tijd specifieke werkgelegenheid 

voor de eigen bewoners, maar ook voor veel mensen van buiten de 

gemeente. Deze unieke positie op het gebied van werkgelegenheid, 

bedrijvigheid en economische ontwikkeling wil D66 versterken en uitbreiden. 

Om dit te realiseren heeft D66 de volgende speerpunten in de visie Beverwijk 

2040 op het gebied van werken. 

Dé vestigingsplaats voor zorg en watergerelateerde industrie 

Doordat de gemeente IJmond de bedrijfssectoren van watergerelateerde 

industrie en de zorg stimuleert met effectief accountmanagement, heeft een 

groot aantal bedrijven uit deze sectoren zich in de IJmond gevestigd. 

Dientengevolge is de haven van IJmuiden qua werkgelegenheid de derde 

haven van Nederland, na die van Rotterdam en Amsterdam. De IJmond 

beschikt over kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde zorgvoorzieningen, en 

behoort tot de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste 

werkgelegenheid in deze sector.  

Ondernemend Beverwijk 

Beverwijk maakt gebruik van haar positie in de Randstad als een broedplaats 

voor ondernemerschap, mogelijk gemaakt door een groeiende arbeidsmarkt 

van een jonge stad en uitgebreide voorzieningen voor (startende) bedrijven. 

Voorbeeld hiervan is de gerealiseerde voorzieningen voor ‘Het Nieuwe 

Werken’, zoals een publiek Wi-Fi netwerk, glasvezelfaciliteiten en flexibele 

openingstijden. Regelgeving is zo soepel mogelijk en de gemeente IJmond 

beschikt over een ondernemersloket om het ondernemerschap volop de 

ruimte te geven en te ondersteunen. 

Bereikbare werkgelegenheid 

Voor een sterke werkgelegenheid en regionale economie is een goede 

bereikbaarheid onmisbaar. Werknemers, klanten, leveranciers en 

transporteurs vinden dankzij een effectief bereikbaarheidsbeleid van de 

gemeente snel en gemakkelijk hun weg. Speerpunten in dit beleid zijn 

volgens D66 een uitbreiding en verbetering van de verbindingen met het 

openbaar vervoer en het transformeren van de A22 naar een provinciale weg 

met meer afslagen. 
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Recreatie en toerisme 

Ondanks het industriële imago van Beverwijk, heeft het van oudsher ook 

aantrekkingskracht op het gebied van recreatie en toerisme. D66 wil dit 

aspect van Beverwijk doorontwikkelen, om het lokale bedrijfsleven en de 

middenstand hiervan te laten profiteren en Beverwijk aantrekkelijker te 

maken. Op het gebied van recreatie en toerisme heeft D66 Beverwijk de 

volgende speerpunten in haar visie op 2040. 

Lekker dagje Beverwijk 

Beverwijk is een stad voor dagjesmensen. Voorzieningen als de Beverwijkse 

Bazaar, het strand en de nieuw ontwikkelde leisure-boulevard trekken 

bezoekers uit de hele regio. De lokale economie wordt volop gefaciliteerd 

door deze locaties met elkaar te verbinden; voor voetgangers, fietsers en 

met het openbaar vervoer. Hierdoor is het voor dagjesmensen mogelijk om 

alle locaties binnen 10 minuten van elkaar te bereiken. Tevens wordt 

voldoende hoogwaardige parkeergelegenheid gecreëerd rondom de locaties, 

die met de auto vanaf de snelweg makkelijk te bereiken zijn. 

Wijk aan Zee; tussen kunst en kust 

Wijk aan Zee is een verzamel- en werkplaats voor artistieke geesten en 

kunstliefhebbers. De gemeente stimuleert de toeristische aantrekking die dit 

met zich meebrengt, door soepele en sobere regelgeving voor culturele 

evenementen en het geven van ruimte aan kunstzinnige initiatieven in Wijk 

aan Zee. Op deze manier is Wijk aan Zee een unieke kustplaats, waar men 

kan recreëren tussen kunst en kust. 

Stadsparken aaneengesloten tot groene corridor 

Beverwijk kent diverse stadsparken, die aangesloten zijn tot een 

zogenaamde ‘groene corridor’. Dit betekent dat de stadsparken voor fietsers 

en wandelaars direct of door middel van prioriteitsverbindingen met elkaar 

verbonden zijn. Bewegwijzering maakt het voor fietsers en wandelaars 

eenvoudig om een lange tocht te maken door de groene corridor. Daarnaast 

worden de parken doorontwikkeld met voldoende groen en beeldende kunst. 

Hiermee biedt de gemeente ook optimale mogelijkheden voor ‘groene’ 

vrijetijdsbesteding. 

Een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige ‘leisure’-boulevard 

De woonboulevard en het havengebied van Beverwijk, ‘De Pijp’, zijn 

gerenoveerd tot een aantrekkelijke bestemming voor vrijetijdsbesteding. 

Deze ‘leisure’-boulevard heeft een kwalitatief hoogwaardig aanbod van 

woonwinkels, outlets, uitgaansgelegenheden en horeca. Tevens is het een 

centrum voor culturele activiteiten als openluchtconcerten. 
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Bestuurlijke vernieuwing 

In een maatschappij die zich continu ontwikkelt, kan het openbaar bestuur 

niet achterblijven. Om haar doelstellingen in de visie op 2040 te bereiken, 

acht D66 Beverwijk het noodzakelijk dat ook de gemeente zich vernieuwt. 

Vernieuwen op een manier die draagkracht creëert binnen de gemeenschap 

en slagkracht binnen het bestuur. D66 heeft de volgende speerpunten 

betreffende bestuurlijke vernieuwing voor Beverwijk in 2040: 

Minder regels, meer vertrouwen en verantwoordelijkheid 

Sociaalliberaal besturen betekent dat vrijheid en vertrouwen centraal staan. 

D66 Beverwijk staat daarom voor minder regels, omdat het op de 

capaciteiten en de goede wil van de Beverwijkers vertrouwt. Dit vertrouwen 

is een stimulans voor ondernemerschap, initiatief en ontplooiing. Het 

betekent echter ook dat de verantwoordelijkheid voor de keuzes in 

toegenomen mate bij hen zelf ligt. De gemeente fungeert als betrouwbare en 

verbindende samenwerkingspartner, die waar nodig de helpende hand biedt. 

Beleidsvorming vanuit de gemeenschap 

In het sociaalliberale gedachtegoed van D66 Beverwijk is het faciliteren van 

de natuurlijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap een kernwaarde. Dit 

wordt in Beverwijk vormgegeven door het ondersteunen van en het luisteren 

naar belangengroepen in de gemeenschap, zoals wijkplatforms, verenigingen 

en stichtingen. Deze belangengroepen hebben, om de slagkracht van de 

gemeente behouden, een adviserende rol, maar zijn onmisbaar in het 

vormen van effectief beleid en de uitvoering daarvan. 

Daadkrachtig en efficiënt bestuur; de Raadscarrousel 

De gemeenschap is gebaat bij bestuurlijke keuzes die snel en in harmonie 

worden gemaakt, zodat burgers zo snel mogelijk de vruchten kunnen 

plukken van effectief beleid. Om dit te realiseren, staat D66 Beverwijk voor 

het vernieuwen van de overlegstructuur binnen de gemeente, in de vorm van 

de Raadscarrousel. De Raadscarrousel voorziet in het verdelen van de 

bestuurlijke vraagstukken over kleinere afvaardigingen van de raad, waarin 

de diverse fracties zijn vertegenwoordigd. Belanghebbenden uit de 

samenleving worden direct bij de carrousel betrokken. De samenstelling van 

de afvaardigingen en de thema’s van de vraagstukken worden gerouleerd. 

Op deze manier kan, zonder verlies van bestuurlijke kwaliteit, de inhoud 

worden verbreed en besluitvorming verkort. 


