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Leefbaarheid is niet alleen uitbouwen van economische verbeter punten. 
En ja! het is onze verantwoordelijkheid om het geluk van onze inwoners 
positief te beïnvloeden. En daarbij ons niet alleen beperken tot wettelijke 
taken. 
Op lokaal niveau kunnen we meten welke invloed het gemeentelijk beleid op 
het leven van onze inwoner heeft. 
Zo scoort de beleving van de fysieke ruimte bij de inwoner een 6,7 da’s bijna 
een 7. De sociale en fysieke veiligheid krijgt een 7.0.en de waardering voor 
onze sportvoorziening krijgt maar liefst een 7.9. 
 
“Het geluk,was er gewoon, zomaar, ineens” zei iemand,… 
Tegelijk gebeuren er in een mensenleven dingen die je leven compleet op z’n 
kop zetten en waar je met de beste wil van de wereld niets positiefs aan kunt 
ontdekken. Ook dat gebeurd, zomaar! 
Geluk en ongeluk het hoort bij het leven,…. 
 
Het beleid van de gemeente gaat daar niet over, ‘gelukkig’!! 
Maar wel over de leefomgeving en sociale voorzieningen en dit kan wel degelijk 
het geluksgevoel mede bepalen. Daarom is Wens4U blij met de 
eigenrisicoverzekering. Als pech je overkomt moeten basis voorzieningen 
bereikbaar blijven! Het is onze taak om de oorzaken van het welbevinden van 
de inwoner, die binnen de reikwijdte van de lokale politiek valt, positief te 
beïnvloeden met de besluiten die wij nemen.  
Samen met de PvdA en het CDA streeft Wens4U naar een toekomst die niet 
alleen maar uit gaat van economisch gewin, maar samen met de inwoners 
innovatief inspeelt op de toekomst, met aandacht voor duurzaamheid, en bij 
ambitie de realiteit niet uit het oog verliest. 
 
Wij willen u op enkele punten uit deze begroting nog wat opmerkingen mee 
geven; 
 



- Het college zet in op vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, dit 
juichen wij toe, ‘jong geleerd is oud gedaan’! Naast deze goede 
ontwikkeling zien wij graag ter bevordering van de gezonde leefstijl die 
onze gemeente voorstaat meer voorlichting vanuit het JOGG voor 
kinderen over gezonde voeding. Ook groenten en fruit zijn een belangrijk 
onderdeel van deze bewustwording. 

- Wens4u vraagt u bij het vernieuwen van valondergrond van 
speelplaatsen niet te kiezen voor rubbertegels, uit RIVM-onderzoek 
(2014) blijkt dat 12 van de 21 onderzochte rubbertegels hogere gehalte 
pak’s bevatten dan de limietwaarde. 

- U bent voortvarend bezig met de verduurzaming van onze gemeente, 
misschien kunt u “groene leges” overwegen, waarbij particulieren met 
duurzame bouwplannen lagere of geen leges betalen voor de benodigde 
vergunning , ter stimulering. 

- Wens4U is blij met de extra aanplant van bomen. Uw ambitie, 500.000 
bomen is enorm! (dit zal wel een nulletje teveel zijn). Wij vragen u, waar 
u spreekt over ‘vervanging van bomen door wortelopdruk’, hier 
terughoudend mee om te gaan en indien mogelijk het probleem met 
behoud van de boom op te lossen. Het uitbreiden van het 
bomenbestand mag niet ten koste gaan van de volgroeide waardevolle 
exemplaren. 

- Zoals u heeft kunnen zien stellen wij samen met de PvdA en CDA in het 
kader van ‘extra aandacht voor duurzaamheid en innovatie’ in een motie 
voor om ‘drijvend bouwen’ in Schagen te overwegen. De buien van de 
afgelopen dagen laten zien dat het uitbreiden van innovatieve 
oplossingen voor de toekomst geen overbodige luxe is. Wij zijn van 
mening dat door deze praktische toepassing van betaalbaar bouwen op 
water dit een ‘win win’ situatie voor onze gemeente kan zijn. 

 
Ten slotte, feliciteren wij u met deze mooie begroting waarin wij zien dat u 
maatschappelijke uitdagingen oppakt, saamhorigheid steunt en waardeert. 
Realistisch maar zeker ook optimistisch naar de toekomst.   
Met deze sluitende meerjarenbegroting en de schuldenlast naar beneden, 
duurzamer, met steun en aandacht voor zij die dat nodig hebben. 
Geeft u met deze begroting vorm aan onze  
samenredzame  samenleving.   Daar mag je trots op zijn!! 
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