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Voorzitter, we leven in een moeilijke tijd. De pandemie houdt de gemoederen bezig en raakt 
ons allemaal. De economische gevolgen voor onze bewoners zijn groot en de zwakkeren 
worden helaas het hardst geraakt. Alle zeilen moeten worden bijgezet om inwoners, 
bedrijven en onze instellingen overeind te houden. 

Heemstede heeft de begroting sluitend weten te krijgen. Een mooie prestatie. 
We zijn blij dat de gemeente met de Corona Impact Analyse de vinger goed aan de pols houd 
en waar mogelijk en nodig regie neemt. We bevinden ons echter in een onzekere tijd, met 
lastig te beantwoorden financiële vragen en tegelijk grote opgaven. De slagkracht van de 
raad is hierin van groot belang – alleen samen komen wij vooruit en kunnen we het verschil 
maken voor onze bewoners.
 
Sociale woningbouw en betaalbare woningen. 
De sector die vooralsnog niet geraakt lijkt te zijn door Covid is de huizenmarkt. De prijzen 
blijven stijgen, huizen worden snel verkocht en overbieden op reeds stevig geprijsde 
koopwoningen is aan de orde van de dag. Hoe moeten starters, jongeren en ouderen binnen 
deze setting passende woonruimte vinden? De wachttijden zijn alleen maar opgelopen. 

We zeiden het al eerder: wij zien graag een gevarieerde samenstelling van bewoners in 
Heemstede. De vergrijzing is hoog en Heemstede heeft relatief weinig bewoners in de 
leeftijd tussen 25-40 jaar. Juist deze groep is belangrijk aangezien zij in de kracht van hun 
leven zitten en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gemeente. Met creatieve 
ideeën op het gebied van ondernemerschap, cultuur of zorg. 

De PvdA ziet graag een bredere woonvisie, waarin aandacht voor gemengde woonvormen 
en gevarieerde bouw, woningen in verschillende prijsklassen en meer sociale woningbouw. 
De door ons bepleite verruiming van de toepassing van de startersleningen in Heemstede 
biedt jongeren uit de regio en woningzoekenden die in Heemstede werken meer kans op 
een koopwoning. (motie)

Bij o.a. Kennemerduin, Spaarne Gasthuis, en inbrei-locaties ziet de PvdA een mooie kans 
voor betaalbare woningen, sociale woningbouw.

Max 30 KM Wij zijn voorstander van 30 km in heel Heemstede, met uitzondering van enkele 
grotere verbindingswegen. Lagere snelheid bevordert de verkeersveiligheid voor kinderen, 
kwetsbare weggebruikers en ouderen. Met veilige fietsroutes en minder hard rijdend 
verkeer kan de gemeente de norm “op de fiets naar school” actief promoten.

Doe het samen wij roepen op om aanpassingen die de verkeersveiligheid te vergroten 
prioriteit te geven en hierbij de omwonenden actief te betrekken. Zij zijn tenslotte degenen 
die de verkeerssituatie door dagelijks gebruik door en door kennen en kunnen het ruimtelijk 
ontwerp op waarde beoordelen. 



Jeugd Er is Zuid-Kennemerland een groeiende vraag naar jeugdhulp, intussen maakt tussen 
de 8 en 9% van de jongeren in 2019 hiervan gebruik. Het beschikbare budget blijkt in veel 
gemeenten niet toereikend om gepaste hulp te bieden. Heemstede lijkt tot nu toe de zaken 
goed op orde te hebben. We vinden het belangrijk dat dit zo blijft. Maar ook dat de 
gemeente innovatief blijft zoeken naar goedkopere en/of collectieve vormen van 
jeugdhulpverlening.  

Minima We zijn trots op ons minimabeleid, waarin de menselijke maat en ruimhartigheid 
centraal staat. De aanschaf van mondkapjes betekent een flinke hap uit het huishoudbudget 
voor minima. Het zou goed zijn als de gemeente hiervoor een oplossing biedt. Verder roepen 
we op tot een flexibele uitwerking van schuldhulpverlening. Want schuldhulpverlening zal 
door Covid nog relevanter worden.  

Onderwijs Heemstede zet met het IHP een ambitieus programma neer. Onze bijzondere 
aandacht gaat uit naar de wijkfuncties die scholen kunnen gaan vervullen en het vergroenen 
van de nu betegelde schoolpleinen.

Klimaat, duurzaamheid en afval.  De effecten van de klimaatveranderingen zijn steeds meer 
zichtbaar. Op wereldschaal, maar ook lokaal door extreme droogte en forse regenbuien. 
Dit vraagt om maatregelen in de openbare ruimte en voortvarendheid op het terrein van de 
energietransitie. De omgevingswet en de nota duurzaamheid bieden een mooie kapstok om 
op diverse thema’s stappen te zetten. We worden graag geïnformeerd over de voortgang 
van dit programma.

De kosten voor de afvalverwerking nemen alsmaar toe. Niets doen is niet langer een optie. 
We roepen op tot snelle besluitvorming. 

Voorzitter: u raadde het wellicht al, het thema van onze algemene beschouwingen is: samen 
vooruit. We kijken daarom uit naar een constructieve samenwerking binnen de raad, dit zijn 
wij als volksvertegenwoordigers verplicht aan onze inwoners. De PvdA denkt graag mee over 
hoe we uit de crisis komen, hoe we vooruitgang voor iedereen mogelijk maken, hoe we 
kwetsbaren minder kwetsbaar maken, hoe we zorgen voor sociale cohesie en 
verbondenheid tussen onze bewoners, hoe we zorgen voor een schone en duurzame 
gemeente. Kortom, wat ons betreft: schouders eronder en samen vooruit. 

De PvdA dankt de brede ambtelijke organisatie voor de prettige en professionele 
samenwerking. Speciale dank gaat hierbij ook uit naar de griffie en de bodes voor het 
ondersteunen van de raad.  


