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• 2 moties Schiphol ingediend, rapport 

overhandigd aan minister I&W

• €750,00 Meet en Eat voor diner eenzamen

• Iedereen gelijk bij toewijzing sociale 

huurwoning

• Verlaging OZB

• Geld gereserveerd voor de toekomst op het 

gebied van energietransitie

• Behouden 50 jaar oude bomen aan de 

Benesserlaan

• Openbaar subsidieregister (transparante 

overheid)

• Project kosten tonen op projectborden

• Eenrichtingsverkeer Burgemeester van 

Nienesstraat

• IJsbaan 333 meter

• Veteranenplantsoen

• Voorrang Uitgeester jongeren bij toewijzing 

jongerenwoningen Benesserlaan

• Veiliger maken N203, motie van Uitgeest 

Lokaal werd door de overige partijen 

weggestemd. Provincie NH voert alsnog uit.

• Geen zonneweide tussen Uitgeest en A9

• Geen windturbines op Uitgeester grondgebied

• Cultureel, behoud monumenten en windcirkel, 

behoud vrij uitzicht eendenkooi

• Meer " nanciële middelen van het Rijk voor 

kleine en middelgrote gemeenten

• Ondersteuning ondernemers, inwoners en 

sportverenigingen met €100.000,- tijdens 

coronacrisis

• Geen zonneweide tussen Uitgeest en 

Heemskerk

• Stimuleren volkshuisvesting, jongeren 

gezinnen goedkope koopwoning met 

medewerking gemeente

• Vinger aan de pols bij uit de hand lopende 

kosten Cornelisschool

• Duurzaamheidsmaatregelen Zwembad de 

Zien

• Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie en 21 

jongerenwoningen

Vóór een 333 meter ijsbaan op huidige 

lokatie

http://uitgeestlokaal.nl/verkiezingen

Dit verkiezingsprogramma liever lezen op een 

tablet of mobiele telefoon? Scan de code.



Een sterke gemeenteraad, dat is wat 

Uitgeest nodig heeft

 

14,15 of 16 maart kiest u, de inwoner van Uitgeest, 

de nieuwe gemeenteraad.

Een belangrijke verantwoordelijkheid.

Op welke partij gaat u stemmen en maken de 

partijen na de verkiezingen wat ze aan u beloven 

waar.

Uitgeest Lokaal is niet zo maar een partij! Het is 

dé lokale partij die waarde hecht aan uw inspraak 

en waar iedereen welkom is. Wij zijn er voor alle 

inwoners van Uitgeest. 

Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitiek 

van bovenaf. Daardoor kunnen wij onafhankelijk 

uw stem laten horen in de raadzaal.

Wij houden van een no-nonsense aanpak die we 

kunnen waarmaken en we stropen hier graag de 

mouwen voor op.

Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en 

bereikbaar voor alle inwoners. Bent u ongerust 

over de toekomst van de jongeren omdat ze geen 

kans krijgen op de woningmarkt?

Laat het ons weten! Door uw inbreng weten wij

wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten 

liggen.

Wij willen de inwoners meer directe invloed geven.

Niet alleen door uw stem te krijgen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, maar zeker ook om u 

daarna te betrekken bij zaken die voor u belangrijk 

zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op 

kunnen uitoefenen. Wij willen uw problemen, waar 

mogelijk, oplossen!

Door uw stem en uw vertrouwen zijn wij in 2018 

de tweede partij van Uitgeest geworden. Dit heeft 

ons de afgelopen 4 jaar in de gelegenheid gesteld 

om onze beloftes aan u waar te maken.

Door kritisch te blijven en onze 

verantwoordelijkheid te nemen, hebben wij door 

de juiste vormen van samenwerking, het beste 

voor het dorp en de inwoners uit de politieke strijd 

kunnen halen.

Wij kiezen nooit de weg van de minste weerstand, 

maar begeven ons, waar nodig, op onbekend 

terrein. Het was soms moeilijk, maar door de 

schouders er onder te zetten, onze kennis te 

verdiepen en ons steeds verder te bekwamen, is 

het gelukt. 

Wij beloofden u dat de burgerparticipatie 

voorop moest staan. Wij hebben hiervoor een 

initiatiefvoorstel ingediend.

Wij hebben moties ingediend om de geluidhinder 

die u ondervindt terug te dringen en een rapport 

afgegeven aan de Minister van I&W. 

Onze jongeren zijn de toekomst, dus roep ik alle 

jongeren op om te gaan stemmen. Wij hebben een 

initiatiefvoorstel ingediend voor de bouw van 21 

jongerenwoningen. Het is ongezond dat jongeren 

tot hun 30e nog bij hun ouders moeten blijven 

wonen door een gebrek aan woningen.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de Burgemeester 

van Nienesstraat een éénrichtingsstraat is 

geworden. Geen overlast meer.

Door actief naar u te luisteren, hebben wij ons

programma voor de komende 4 jaar kunnen

vaststellen. Wij blijven altijd naar u luisteren en

zorgen ook dat er ruimte zal zijn voor onverwachte

gebeurtenissen. Al 8 jaar zijn wij de lokale politieke 

partij voor Uitgeest.

U zult ons de komende tijd regelmatig in de wijken  

zien staan om het gesprek aan te gaan, eventueel 

onder het genot van een kopje ko'  e. 

Samen met u gaan wij er weer voor om de 

komende 4 jaar onze beloftes waar te maken.

Hartelijke groet,

Bert Weijers

Voorzitter



Er zijn vele gebeurtenissen in mijn leven waar 

ik met trots op terug kan kijken. Zo ben ik 8 jaar 

Statenlid in Noord-Holland geweest en bijna 3 jaar 

Senator in de Eerste Kamer. 

Maar ik kijk ook naar de toekomst. We staan aan 

het begin van een andere samenleving waarin 

diversiteit steeds meer het beeld gaat bepalen. Ik 

wil mij dan ook inzetten om deze veranderende 

samenleving in goede banen te leiden. Daarom 

ben ik de politiek in gegaan.

Ik heb ervoor gekozen om mij als lijsttrekker 

verkiesbaar te stellen voor Uitgeest Lokaal omdat 

dit een “diverse” partij is en een goede afspiegeling 

van de maatschappij. 

Ook het programma spreekt mij bijzonder goed 

aan, evenals de kandidatenlijst van Uitgeest Lokaal, 

die een schat aan politieke ervaring biedt.

De samenleving verandert op vele fronten. Samen 

leven, samen werken, samen recreëren. Welvaart 

en welzijn zijn de pilaren die het succes daarvan 

bepalen. Hierbij moeten we invulling geven aan 

hoe we omgaan met het klimaat, het milieu, 

mobiliteit, de leefomgeving, elkaar, enzovoort. 

In een groeiende samenleving zijn dit allemaal 

onderwerpen die tegen de grenzen van hun 

groei aanlopen. Die vraagstukken beantwoorden 

wordt nog een hele klus. Laten we daar realistisch 

over zijn. Maar ondanks die uitdaging ben ik van 

mening dat binnen die complexe smeltkroes 

van invloeden elke groep een plek moet krijgen 

binnen die samenleving. En dat zijn interessante 

vraagstukken waar ik graag over mee wil denken. 

Willen we een goede toekomst bouwen dan 

moeten we een visie over Uitgeest ontwikkelen. 

Uitgeest kan niet ongestraft doorgroeien. Dat gaat 

wringen. We zullen dus grenzen moeten stellen.

Ik sta persoonlijk bekend om twee eigenschappen: 

realistisch en pragmatisch. Hierdoor is het 

voor anderen plezierig om met mij samen te 

werken. Mijn politieke mening evolueert nog 

Uitgeest Lokaal staat voor een samenleving waar 

iedereen belangrijk is. We moeten het samen 

doen en samen beslissingen nemen. Iedereen 

moet zich veilig en goed kunnen voelen. Welzijn 

en welvaart zijn twee belangrijke doelen die altijd 

verbeterd kunnen worden. Uitgeest Lokaal vindt 

dat je nooit onbeperkt alle gemeentelijke kosten 

door kan berekenen aan de inwoners. We betalen 

al genoeg belasting. We kunnen het geld maar één 

keer uitgeven. We moeten er dus verstandig mee 

omgaan.

Stem Uitgeest Lokaal

steeds waardoor ik makkelijker kan inspringen 

op veranderingen in de samenleving en in het 

politieke spectrum. En dat maakt mij, mijnsinziens, 

zeer geschikt voor de politiek.

In dit verkiezingsprogramma zullen we in het kort 

uitleggen waar Uitgeest Lokaal voor staat. 



Meer woningbouw voor jong én oud

De gemeente heeft de IJsvereniging een 333 meter 

baan toegezegd op de huidige lokatie. Uitgeest 

Lokaal ondersteunt dit en zal zich dus ook sterk 

blijven maken om de gemeente zich er aan te laten 

houden.

Toegezegd is toegezegd

Uitgeest Lokaal heeft een initiatiefvoorstel 

geschreven waarbij de inwoners van Uitgeest 

echte inspraak krijgen in plaats van de illusie van 

inspraak. In ons plan worden de burgers centraal 

gesteld en niet de overheid. Veel inwoners die wel 

eens te maken hebben gehad met inspraak bij 

gemeentelijke projecten hielden daar altijd een 

gevoel van “niet worden gehoord” aan over. Dat 

moet dus anders. We moeten tenslotte met zijn 

allen kunnen meebeslissen hoe we willen wonen 

en leven.

Regelmatig spreekt Uitgeest Lokaal jongeren die 

al 12 jaar of langer op de wachtlijst staan voor een 

woning. Geld voor de vrije sector (zowel koop als 

huur) hebben ze niet. Zolang zij thuis wonen is een 

eigen gezin starten ook geen optie.

Wie wil er nou tot zijn 30-35ste bij zijn ouders 

blijven wonen? Het probleem van een geschikte 

woning is niet alleen een probleem van de 

jongeren. Ook ouderen hebben een woning nodig, 

die aangepast kan worden aan hun leeftijd. Dat 

betekent dus dat er niet alleen meer gebouwd 

moet worden, maar ook meer levensloop-

bestendig. Vanuit het Rijk krijgt de gemeente 

de opdracht om statushouders aan een huis te 

helpen. Maar hoe leg je aan jongeren uit dat zij 

dan langer moeten wachten. Uitgeest Lokaal vindt 

dat onacceptabel.

Met uitzondering van hele speciale gevallen, zoals 

scheiding, moet iedereen op diezelfde wachtlijst. 

Dat is eerlijker en 

wel uitlegbaar. 

Uitgeesters moeten 

ten alle tijden 

voorrang krijgen in 

ons dorp! Wij doen 

een oproep aan alle 

inwoners om één 

front te vormen en 

samen initiatieven 

te ontwikkelen, 

zodat wij de Provincie kunnen overtuigen dat 

Uitgeest de mogelijkheid moet krijgen om 

jongerenwoningen te bouwen buiten bestaand 

stedelijk gebied. Daarom zal de provincie de 

Limmerkoog vrij moeten geven voor het bouwen 

van woningen voor jong én oud. Samen Sterk.

Uitgeest Lokaal is gaat mee met een 

energietransitie, maar we moeten wel verzekerd 

zijn van energie om ons huis te kunnen 

verwarmen, om te kunnen koken, om te kunnen 

autorijden, enzovoort. Wij zijn van mening dat er 

door de overheid stappen worden overgeslagen. 

Er dient eerst te worden gekeken naar hoe we 

energie kunnen besparen. Dus bijvoorbeeld het 

huis eerst isoleren en voorzien van LED-verlichting. 

Wij vinden dat, als een inwoner zijn huis 

energieneutraal wil maken, deze medewerking 

moet krijgen van de gemeente. Als het Rijk wil 

dat iedereen zijn huis energieneutraal maakt, 

dan zal het Rijk dat zelf moeten bekostigen d.m.v. 

subsidies. Niet iedereen heeft 60.000-70.000 

euro om dat zelf te doen. Zolang er geen goede 

alternatieven zijn en elektriciteit levering niet 

100% gegarandeerd kan worden, is het onmogelijk 

om van het gas af te gaan.



Stem Uitgeest Lokaal

Als je je nog nooit hebt verdiept in wat 

windturbines zijn, dan denk je dat windturbines 

goed voor ons zijn. Niets is minder waar: er zit SF6 

gifgas (zwavelhexa+ uoride) in, ze doden vogels 

als deze te dicht bij de wieken komen, verpesten 

het landschappelijke 

karakter, maken 

veel lawaai als je te 

dichtbij woont en 

slechts 25% van de 

tijd waait het hard 

genoeg om stroom 

te kunnen produceren. Het grootste gedeelte van 

deze stroom gaat naar datacenters. Daarnaast zijn 

de wieken zo hard dat zij onrecyclebaar zijn. Alleen 

eigenaren, de exploitanten van windturbines en 

de boeren van de grond waar de windturbines 

op staan, zijn er blij mee, omdat zij heel veel 

Stimulering Duurzame Energie (SDE-Plus) subsidie 

ontvangen. De burgers betalen die subsidies 

dmv Opslag Duurzame Energie (ODE) via de 

energienota. Wel ervoor betalen, maar niet krijgen! 

Dat vinden wij niet eerlijk.

Wij zijn tegen het zonder noodzakelijke reden 

kappen van bomen. Grote bomen nemen meer 

CO2 op dan kleine, net geplante bomen. We 

moeten er dus alles aan doen om grote bomen 

te behouden. Daarnaast is een groene omgeving 

" jner om in te wonen. 

Wij zijn voor een betere bereikbaarheid van 

Uitgeest, zonder aantasting van de leefbaarheid. 

Dat betekent de Intercity 

weer terug op het station 

Uitgeest. 

De aansluiting A8/A9 kent 

voor- en tegenstanders. Wij 

vinden dat, als de weg er gaat komen, het Rijk en 

de Provincie dit moeten betalen. Naar verwachting 

gaat deze aansluiting tussen de 900 miljoen en 1,5 

miljard euro kosten. U betaald hieraan al mee door 

de “opcenten” van de Provincie. 

Het veiliger maken van de “Dodenweg” N203 is 

noodzakelijk. De door Uitgeest Lokaal ingediende 

motie is door de overige partijen weggestemd, 

maar de Provincie zette het alsnog op de agenda.

Uitgeest Lokaal maakt zich sterk voor een 

rollator en kinderwagen vriendelijk dorp. Dus de 

vuilnisbakken van de stoep. 

Huurders, huiseigenaren en ondernemers worden 

jaarlijks enorm in hun portemonnee geraakt door 

forse verhogingen van de OZB. Het huidige college 

van Uitgeest heeft daar de afgelopen vier jaar hard 

aan bijgedragen 

(circa 18%). In 

2022 blijft de OZB 

gelijk aan 2021, 

dankzij vragen van 

Uitgeest Lokaal 

daarover.  



Voor minder vlieghinder

In het gezondheidsonderzoek in onze regio naar 

de gevolgen van het vliegverkeer van Schiphol, is 

gebleken dat de bevolking van Uitgeest met name 

veel hinder ondervindt van de nachtvluchten 

en dat er daardoor gezondheidsproblemen 

ontstaan. In de gezondheidsmonitor van de GGD 

staat zelfs te lezen dat 21% van de inwoners van 

Uitgeest ernstige geluidhinder ondervindt van 

het vliegverkeer. 

Daarnaast ervaart 

39 % daar matige 

hinder van.

Ernstige 

slaapverstoring 

komt voor bij 

13% van de 

Uitgeesters en 25% 

ervaart matige 

slaapverstoring. 

Dit zijn voor 

Uitgeest grote 

cijfers. Uitgeest 

Lokaal stelt zich 

dan ook kritisch op t.a.v. Schiphol en vindt dat 

Schiphol de afspraken die lopen moet nakomen, 

waaronder:

maximaal 350.000 vluchten per jaar, geen vluchten 

tussen 00:00u en 06:00, eerlijke verdeling over alle 

banen en niet alles op de Polderbaan.

Wij zijn 26 november 2021 naar het binnenhof 

in Den Haag gegaan om een rapport over de 

vlieghinder aan de toenmalige Minister Barbara 

Visser te overhandigen. Ook moet de overlast 

worden teruggedrongen omdat er grote behoefte 

is aan nieuwe woningbouwlocaties voor jong 

en oud. Een mogelijkheid is de Limmerkoog. De 

luchtvaart belemmert momenteel het bouwen 

van woningen aldaar. Uitgeest Lokaal zoekt 

naar mogelijkheden om woningbouw in de 

Limmerkoog te realiseren. Wij gaan opnieuw naar 

het Binnenhof om het rapport te overhandigen 

aan de nieuwe Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat, de heer Mark Harbers, die 

verantwoordelijk is voor Schiphol. 

Uitgeest Lokaal is een voorstander van een 

zelfstandig Uitgeest. We zijn zeer gesteld op onze 

autonomie en dat mag iets kosten. Maar het moet 

wel realistisch, haalbaar en betaalbaar blijven.

Uitgeest beschikt over een groot aantal 

sportverenigingen. Voor jong en oud is het 

beoefenen van een sport van groot belang voor 

de fysieke en geestelijke gezondheid. Sporten en 

meedoen is extra belangrijk voor kinderen en ieder 

kind in Uitgeest moet kunnen sporten of zwemles 

kunnen volgen. Verder zijn wij van mening dat de 

toegankelijkheid van sportaccommodatie voor 

ouderen, gehandicapten en anderen verbeterd 

kan worden. In de komende raadsperiode willen 

we in overleg met de verenigingen kijken hoe we 

dat kunnen verbeteren. Door het subsidiebeleid 

aan te passen zouden verenigingen en 

welzijnsorganisaties gestimuleerd kunnen worden 

om voor deze doelgroepen sporten mogelijk te 

maken. 

Het zwembad, het leeslokaal, dorpshuis de Zwaan, 

sportverenigingen en culturele instellingen 

draaien allemaal op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 

dus heel belangrijk voor het welzijn van ons dorp. 

Uitgeest Lokaal is van mening dat de gemeente 

daar meer in kan deelnemen door de  vrijwilligers 

beter te faciliteren. 



Een stem op Uitgeest Lokaal

is een stem op uzelf

Uitgeest
Lokaal

‘Verandering

begint met

aanpakken’
Dannij van der Sluijs

‘Het is tijd voor échte verandering.

Het gemeentehuis zit vol met denkers

terwijl doeners nodig zijn.

Uitgeest Lokaal wil de handen uit de

mouwen steken om Uitgeest weer 

terug te brengen naar de burger.

De gemeente is er voor u!’ 


