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Voorwoord
Piraat is een geuzennaam die we met trots dragen. Door de tijden heen is het woord piraterij
verbonden geweest met het doorbreken van monopolies. De zeehandel, de drukpers en de
radio hebben allemaal een kindertijd gehad met monopolies van grote bedrijven en
overheden. En keer op keer hebben piraten-bewegingen deze monopolies doorbroken en zo
de zeehandel, de drukpers en de radio in het publieke domein gebracht. Het stempel ‘piraat’
wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering op een terrein
waar nog geen gepaste wetgeving bestaat.
Wij zijn een partij die het huidige politieke klimaat wil veranderen. Wij willen dat de
overheid transparanter wordt. Wij willen de burger meer en eerder betrekken bij de
besluitvorming, zonder dat dit ten koste gaat van de slagvaardigheid.
Wij zijn in de basis al anders. Geen rigide partijcultuur waarbinnen een grote leider alles
bepaalt en inspraak alleen op een ledenvergadering mogelijk is. Piraat zijn is niet afhankelijk
van lidmaatschap of partij kleur. Je bent Piraat als je in actie komt voor jezelf en voor de
mensen om je heen.
Dat is ook hoe we de raad in zullen gaan. Als mensen. En als gekozen vertegenwoordigers
gaan we zorgen voor transparantie, ook in ons eigen werk. Zo maken we de gemeente én
onszelf beter controleerbaar voor iedereen. Daarnaast geloven wij dat inspraak ook vóór
het plannen maken erbij hoort. Dus niet eerst beleid maken vanaf een kantoortje en dan nog
even mensen hun mening laten uiten. Maar vanaf de eerste stap iedereen erbij betrekken.
Zo gaan we samen een nog mooier Enkhuizen maken!

Wat is de Piratenpartij?
De Piratenpartij staat ervoor dat iedereen dezelfde rechten heeft, ongeacht afkomst.
Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wil geloven, zij het religieus,
opvattingen of politiek: iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op
toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal geen
vooroordelen over iemand hebben. Ook kritisch denken en een open discussie zijn
belangrijke onderdeel van ons gedachtegoed. De grondbeginselen van de Piratenpartij zijn
het modern humanisme en libertarisme.
De Piratenpartij Enkhuizen staat voor een gemeente die er is voor haar burgers. Dit
betekent dat iedereen de kans moet krijgen op een betekenisvol en zinvol leven. Het mag
niet zo zijn dat je kansen verkeken zijn als je van Werksaam het stempel “onbemiddelbaar”
krijgt. Wij willen dat iedereen die gemotiveerd is om bij te dragen, de kans krijgt om dit te
doen ongeacht zijn of haar achtergrond.
Werkgelegenheid is een belangrijk middel om mensen vrijheid en onafhankelijkheid te
geven. Dit betekent dat er een goed economisch klimaat moet zijn waarin ondernemers
steun en hulp vinden bij de politiek en het ambtelijk apparaat. Een gemeente waarin regels
vooral nuttig zijn en niet onnodig vooruitgang tegenwerken.
De continue veranderingen in de sociale zekerheid en de zorg zullen er voor zorgen dat
gemeenten steeds meer taken van het rijk over moeten nemen zonder dat daar een
toereikende financiële compensatie tegenover staat. Dit betekent dat we meer moeten doen
met wat we nu hebben. De Piratenpartij wil de geldverspilling en de graaicultuur aanpakken
om op deze wijze een efficiënter en meer menselijk systeem te creëren waarin niemand in
de kou komt te staan.

Waar komt de Piratenpartij vandaan?
De Piraten beweging is begonnen in Zweden waar mensen zich organiseerden om na te
denken over een moderne invulling van auteursrecht, informatie-infrastructuur en digitale
cultuur. Dit heeft geleid tot de oprichting van The Pirate Bay en de Internationale
Piratenpartij; een politieke organisatie die in meer dan 40 landen actief deelneemt aan
verkiezingen.
De politieke successen van de Piratenpartij hebben geresulteerd in meer dan 250 zetels in
gemeenten, regionale, nationale en Europese Parlement. De Piratenpartijen hebben een
gezamenlijk internationaal programma en onafhankelijke nationale en lokale programma’s
gebaseerd op dezelfde idealen.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden. The Pirate Bay heeft ervoor
gezorgd dat we media nu gratis kunnen delen, met bedrijven als Spotify, iTunes en Netflix tot
gevolg. Maar net als eerder ligt monopolisering op de loer. Grote bedrijven en overheden
kunnen informatie van het internet gebruiken om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te
krijgen van hun consumenten en bedreigen zo onze vrijheid. Het is de roeping van Piraten
om te waarborgen dat het internet en onze sociale ruimtes een veilig én publiek domein blijft
voor iedereen.

Hoe zijn wij georganiseerd?
De Piratenpartij gelooft in de kracht van mensen. Daarom is onze partij ‘bottom-up’
georganiseerd en worden onze ideeën gevoed door de leden en vrijwilligers zelf. Binnen
onze organisatie zijn mensen vrij zich te bewegen en zich bezig te houden met dat wat hen
interesseert. Niet op iedereen past een eenduidige functie, en dat hoeft ook niet.
De Piratenpartij is dé democratische partij. We zijn een partij met allemaal onze eigen
krachten en eigenschappen. Een partij waarin elke actie en elk project door de leden zelf
wordt opgezet. Een partij waarin veel wordt gediscussieerd over grote onderwerpen. Over
principes en idealen, de maatschappij waar we voor strijden. Dit staat garant voor allerlei
invalshoeken, een vergaarbak van kennis, en een verscheidenheid van karakters. Zoals het
hoort in een partij die staat voor de ontplooiing van het individu en de vrijheid van
meningsuiting. In de Piratenpartij telt elke stem en wordt iedereen gehoord. En aan het
einde van de dag hakken we samen, democratisch, de knopen door.
De oude partijen kennen een spinnenweb van belangen en een stroperige organisatie. Dit
beperkt niet alleen de invloed van gewone burgers maar ook de slagkracht van die partijen.
De Piratenpartij is een jonge partij, met veel nieuwe aanwas die gelooft in de kracht van
directe democratie. Er zijn zo min mogelijk drempels tussen onze leden en onze besluiten:
Daar zit onze kracht.

Directe inspraak
Bij een democratische partij is het van belang dat de gekozen volksvertegenwoordigers de
leden vertegenwoordigen in de besluitvorming die plaatsvindt. In een democratische partij
moeten leden direct voorstellen kunnen doen en moet het mogelijk zijn snel en efficiënt te
peilen wat de achterban vindt van een bepaald voorstel. Deze basisprincipes van een
democratische partij zijn bij de huidige politieke partijen een moeizaam proces.
Ideale voorstellen zijn enerzijds gemaakt met alle beschikbare kennis en expertise en
hebben anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. In theorie geeft het internet
uitstekende instrumenten aan beide zijden om hierin te voorzien. Mensen met expertise op
een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om
een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is
het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of
beleidsplan is.

Kernpunten
De landelijke kernpunten van Piratenpartij Nederland zijn gericht op burgerschap en privacy,
een transparante overheid en het hervormen van het stelsel van patenten, octrooi- en
auteurswetgeving.
Lokaal, als Piratenpartij Enkhuizen, willen wij:
● Een transparante gemeente die in dienst is van haar burgers
● Compensatie voor het te goedkoop verkopen van het strand. Afspraken over de
toegankelijkheid van het recreatieoord.
● Meer zaken in eigen beheer, zoals;
○ Eigen gemeentewerken
○ Stadskantoor behouden
○ Meer zelf doen, dus minder uitbesteden
● Meer woningen voor starters
● Burgerrechten, zoals regie over het eigen leven.
● Zorg op maat voor iedereen.
○ Investeren tegen eenzaamheid
○ Jeugdzorg toegankelijker
● Actief burgerschap
○ Burgers zeggenschap: burgers aan de tafel bij ontwikkelingen in hun
leefomgeving
○ Stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau zoals coöperatieve
verenigingen.
○ Laagdrempelige stadscollege met aanbod van cursussen en her-bijscholing
voor iedereen
○ Betrokkenheid creëren van jong volwassenen

Enkhuizen
Enkhuizen blijft Enkhuizen
De omgeving bepaald mede wie je bent. Alles moet, van de overheid, onder een steeds
grotere noemer vallen. De overheid wil dat iedereen in een vakje past zodat er zo min
mogelijk vakjes zijn. Mede gestoeld door het dogma dat centralisatie kostenbesparing zou
betekenen en verhoging van de dienstverlening. Wat we uiteindelijk altijd zien is
toenemende kosten en de dienstverlening die in kwaliteit afneemt.
Enkhuizen heeft een eeuwenlange historie. Enkhuizen is een samenleving met zijn eigen
karakter, net als elke dorp of stad. Er is totaal geen noodzaak om steeds meer op te
laten gaan in steeds minder. Het gaat ten koste van het individu, de diversiteit en
uiteindelijk onze cultuur.
De Piratenpartij Enkhuizen is tegen het opgaan in een andere gemeente. Enkhuizen blijft
Enkhuizen.

Transparante overheid
Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid
onmisbaar. Deze overheid heeft een vorm van macht nodig. Democratie betekent dat die
macht door burgers wordt ingesteld en door burgers moet kunnen worden gecontroleerd.
Transparantie is de beste garantie voor eerlijk en rechtvaardig bestuur.
Het controleren van de overheid begint met het controleren van overheidsuitgaven. De
afgelopen jaren is de transparantie van de gemeente op financieel gebied sterk tekort
geschoten. De uitgaven van de gemeente moet transparanter. Daarom pleit de Piratenpartij
voor een open boekhouding, met een toelichting van alle kostenoverschrijdingen. Niet
alleen directe overheidsuitgaven, maar ook de uitgaven van de gemeente aan
aanbestedingen moeten voor de Enkhuizer eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk zijn.
Mensen die namens de overheid een machtspositie bekleden moeten hierover
verantwoording afleggen. Naar volksvertegenwoordigingen, maar ook naar de Enkhuizer
zelf. Daarom pleit de Piratenpartij ervoor dat gemeenteraadsleden transparant opereren
zodat ze gecontroleerd kunnen worden door de Enkhuizer.
De Piratenpartij is een groot voorstander van het openbaar maken van gemeentelijke
gegevens in open data. Door zaken zoals criminaliteitscijfers, effectiviteit van camera’s en
de besteding van (semi-)publieke gelden openbaar te maken kan het veiligheidsgevoel en
vertrouwen in de overheid toenemen, kunnen gegevens makkelijk worden hergebruikt en
kan economische groei worden gestimuleerd. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat
persoonsgegevens geen eigendom van de overheid zijn, en dus niet online gedeeld kunnen
worden.

Burgers hebben het recht alles wat de overheid doet op te vragen en in te zien. Dit recht op
inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), maar in de praktijk
functioneert deze wet ingewikkeld, traag en moeizaam. Bovendien kost het beoordelen van
WOB-verzoeken veel manuren en moeten vaak vergoedingen voor te late reacties worden
betaald. Omdat gegevens van de overheid in de grond toebehoren aan burgers, en burgers
op dit moment niet bij deze informatie kunnen moet de gemeente regelen dat alle
overheidsdocumenten automatisch helder en online te bekijken zijn. De gemeente heeft
veel terug te winnen met werkelijke openheid en toegankelijkheid.

Stop het uitbesteden!
De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor haar kerntaken en deze zelf invulling
geven. Het uitbesteden van kerntaken van de gemeente en het loslaten van functies binnen
de gemeentelijke organisatie kost de Enkhuizer geld en levert Enkhuizen niets op.
Het uitbesteden van taken van de gemeente wordt vaak verkocht als een bezuiniging, maar
is dit in werkelijkheid niet. Wanneer een private onderneming een gemeente taak uitvoert
moet de gemeente veel tijd besteden aan het afsluiten van contracten, met alle
communicatieproblemen die hierbij komen kijken, en betaalt de gemeente de winstopslag
van een commercieel bedrijf. Ook is het nu nog mogelijk dat bestuurders bij een
semi-publiek bedrijf meer geld verdienen dan de burgemeester. Hier moet een einde aan
komen.
De laatste jaren laten zien dat wanneer de hoeveelheid werk van de gemeente hetzelfde
blijft, maar ‘bespaard’ wordt op het aantal ambtenaren, dit wordt opgelost door het inhuren
van externe bedrijven om hetzelfde werk te doen. Deze externe expertise is 2 à 3 keer
duurder.
Als de gemeente wilt besparen op zijn taken, is taken privatiseren en ambtenaren ontslaan
geen werkende oplossing en zal er gezocht moeten worden naar alternatieven. In deze tijd
waarin de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt (met name in het gebied van
zorg) en minder geld om deze verantwoordelijkheden te betalen, is dit moeilijk maar het kan
wel. Een goed alternatief voor privatiseren is het betrekken van burgers in de
gemeentelijke organisatie. De overheid kan veel meer, zonder dat dit veel geld hoeft te
kosten, als de organisatie bestaat uit Enkhuizers die zich verantwoordelijk voelen.
Dit vergt aanpak, creativiteit en een flexibele organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën.
Wat de stad hiermee terugwint is echter enorm. Door zoveel mogelijk taken uit te laten
voeren door Enkhuizers zelf wordt er geld bespaard, krijgt de gemeente directe feedback
van betrokkenen, en blijft kennis in huis bij de gemeente.
De beste manier om de betrokkenheid van Enkhuizers te vergroten is door deze op te
nemen in de organisatie. Hoe gaan we dit vormgeven? Overstappen van SED naar eigen
beheer en het opnieuw samenstellen van een gemeentewerken.

SED
De gemeente moet zo snel mogelijk weer haar eigen taken doen, en de gemeentelijke
organisatie 'SED' afbouwen. Dit kan door langzaam weer de taken in eigen beheer te
nemen.
Door een eigen organisatie te hebben, ben je veel flexibeler. Er is geen noodzaak om de
boel te centraliseren. Dit zou dan goedkoper moeten zijn, maar we zien, net zoals in het
merendeel van centralisatie pogingen, de kosten alsmaar toenemen. Daarnaast moet de
burger steeds meer als eenheidsworst worden beschouwd om door het management zoveel
mogelijk mensen, door zo min mogelijk gaatjes te hoeven proppen.
Daarnaast kan de eigen administratieve eenheid taken erbij nemen om het uitbesteden, en
de extreme kostenstijging die dit met zich meebrengt, in te perken. Zoals bijvoorbeeld;
● Parkeervergunningen zelf verstrekken
● Eigen administratie en service
● Het nieuwe gemeentewerken coördineren.
Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is lokaal altijd te prefereren.

Stadskantoor behouden!
We krijgen als gemeente steeds meer taken op ons bordje. Tevens willen we meer taken in
eigen beheer. Dan kun je niet om de werkplekken heen die nu in het stadskantoor zitten.
Het stadskantoor willen we behouden om de burger lokaal te kunnen helpen.

Het nieuwe gemeentewerken
Het is niet lang geleden dat de gemeente een eigen gemeentewerken had, wat het
groenonderhoud deed, strooien bij sneeuw, straten en stoepen onderhield, etc. Ondertussen
is dit grotendeels uitbesteed. Buiten dat dit veel duurder is, krijg je ook minder.
Iemand die hier niet vandaan komt, heeft weinig feeling met het groen wat hier is. En vanuit
het bedrijf zal er alleen maar worden aangestuurd op snelheid. Meer meters in zo min
mogelijk tijd. Ze gaan het liefst met een raceauto langs de heggen. Van de zomer zagen we
veel schade op de Vest doordat er met groot materieel werd gemaaid. In eigen beheer zal je
dit soort tendensen, zo snel mogelijk willen werken ivm winstgeefbaarheid, minder
tegenkomen. Je hebt bij het uitbesteden ook roulerende mensen, terwijl je bij eigen beheer
een club hebt die binding heeft met de omgeving en alles ook in verhouding zal zien, zodat
je bijvoorbeeld ook beter kunt plannen.
Dit alles zal uiteindelijk leiden tot minder kosten. Ook kunnen vrijwilligers of mensen die
tijdbesteding zoeken, kijken of ze willen helpen bij het onderhouden van de stad. Dit zal veel
mensen een goed gevoel geven dat ze kunnen bijdragen in de plaats waar ze wonen.
Ook voor de medewerkers van het externe bedrijf is uitbesteden vaak een last. Grotere
afstanden reizen, uitbuiting, onzekerheid over de positie. Enkel de industrie spint garen bij
de huidige manier van uitbesteden.

Gemeente mag permanente functies zoals schoonmaak niet uitbesteden. Wij zijn tegen het
uitbuiten van (flex)werknemers. Gebouwen moeten schoongemaakt worden, hier ontkomen
we niet aan. Wij vinden dat de gemeente niet langer banen die niet van tijdelijke aard zijn
mag invullen met uitzendkrachten. Het creëren van vaste aanstellingen voor deze functies
geeft mensen meer zekerheid en zal bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.

De Piratenpartij Enkhuizen wil:
●
●
●
●
●
●
●

Enkhuizen blijft Enkhuizen. Enkhuizen gaat niet samen met andere gemeenten.
Een transparant functionerende gemeente met een open boekhouding.
Stop het uitbesteden.
SED afbouwen.
Gemeentewerken in eigen beheer.
Een meldpunt voor ambtenaren over misstanden bij de gemeente instellen.
Gemeente uitgaven en uitgaven van instellingen die subsidie ontvangen
laagdrempelig en eenvoudig beschikbaar maken voor iedereen.

Recreatiegebied Enkhuizer Zand
Recreatiegebied
Het recreatiegebied is verkocht voor 335.000 euro terwijl de taxatie van Droomparken zelf
20 miljoen laat zien. De lijsttrekker van de Piratenpartij, Bob Sikkema, heeft een Wob
verzoek gedaan tot opheffing van de geheimhouding op het taxatierapport van de
gemeente. In dit rapport staat onderbouwd hoe men op 335.000 euro is gekomen.
De Piratenpartij Enkhuizen wilt transparantie en compensatie voor de veel te lage
verkoopprijs. Er dienen eerlijke afspraken te komen over onder meer het gebruik van het
zwembad en de toegankelijkheid van het recreatiegebied.
Ook dient er een, als de geopenbaarde taxatie aanleiding geeft, strafrechtelijk onderzoek te
komen voor de enorme verschillen in taxatie en verkoopprijs. De onderste steen dient boven
te komen omdat er iets aan de gemeenschap is onttrokken voor een bizar lage prijs. Tevens
zet de Piratenpartij Enkhuizen vraagtekens bij de constructie waarbij Droomparken nu
toeristenbelasting mag heffen en deze niet hoeft af te dragen.

Zwembad
De hoge toegangsprijs belet inwoners te gaan zwemmen. Zwemmen is goed voor lijf en
geest en dit is één van de plaatsen waar we elkaar weer tegenkomen. De toegangsprijs
dient naar beneden te gaan en tezamen met het extra gebruik door het vakantiepark dient er
goed gekeken te worden naar de toekomst. Uiteraard blijft het zwembad in eigen beheer!

De Piratenpartij Enkhuizen wil:
●
●

Het mag niet gebeuren dat recreatie delen van het gebied (gedeeltelijk) worden
afgesloten voor burgers. Het recreatiegebied dient 24/7 toegankelijk voor de burger.
Goede afspraken over het gebruik en de toekomst van het zwembad.

Directe inspraak
De Piratenpartij staat voor bestuur door het volk, voor het volk. Goed en transparant
gemeentebestuur met zoveel mogelijk betrokkenheid en input van de Enkhuizer. In een
democratie is het aan de volksvertegenwoordigers het volk te vertegenwoordigen. Omdat
verschillende politici echter ook verschillende achterbannen met verschillende belangen
hebben, is het belangrijk dat Enkhuizers goede controle kunnen uitoefenen op hun
volksvertegenwoordiging en overheid. Alleen zo kan een democratie een regering voor het
volk en door het volk zijn. De Piratenpartij staat voor meer burgerbetrokkenheid bij
overheidsbeleid en directe democratie.

Bestuur en burger
De burgers weten het beste wat zij met hun stad willen. De Piratenpartij vindt het daarom
belangrijk dat bij ieder idee burgers betrokken worden in een zo vroeg mogelijk stadium. Het
internet is hiervoor een fantastisch aanvullend middel, omdat vanaf iedere locatie, op ieder
moment, burgers deel kunnen nemen aan het proces. De inspraak van burgers moet niet
beperkt worden tot prestigeprojecten. Juist wat in hun eigen
achtertuin gebeurt is belangrijk. Om deze reden willen we ook wethouders die hier vandaan
komen. Nu maken wethouders beslissingen zonder ook maar te weten wat er speelt omdat
ze aan de overkant van de plas wonen.

Inspraak
Wij zijn voor een open en transparante ontwikkeling en aanbesteding van projecten.
Wanneer de gemeente een project voorstelt aan de bevolking moet er eerst voldoende
draagkracht zijn voordat er begonnen mag worden. Ook moet de burger keuze hebben.
Bijvoorbeeld verschillende plannen voor nieuwbouwprojecten waar de burger uit mag
kiezen.
Ideaal beleid is enerzijds gebaseerd op alle beschikbare kennis en expertise en heeft
anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden
om alle partijen een bijdrage te laten leveren aan goed beleid. Mensen met expertise op een
bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een
kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk
om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of beleidsplan is
onder de bevolking.
De alledaagse praktijk is tot nu toe minder ontwikkeld. Daarom evalueert de Piratenpartij op
dit moment verschillende platformen van e-democratie. In deze platformen komt beleid tot
stand door directe democratie. Enkhuizers kunnen voorstellen indienen en stemmen over
wat zij van een voorstel vinden. Eind 20

Als een Enkhuizer van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald
thema of dat iemand anders beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt, kan
deze zijn stem overdragen. Bij deze vorm van e-democratie is het gehele proces transparant
en neemt de kans op corruptie af. Deze vorm van democratie staat bekend als vloeibare
democratie (liquid democracy). De Piratenpartij Enkhuizen gaat deze systemen installeren
om te zorgen dat men de achterban kan peilen.

De Piratenpartij wil:
●
●
●

Burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe plannen.
Transparante ontwikkeling en aanbesteding van projecten.
Invoering van e-democratie

Huisvesting
Bouwen en wonen
Er wordt al jaren te weinig gebouwd in Enkhuizen. De Enkhuizer woningmarkt zit volledig op
slot. De Piratenpartij staat voor een stad waarin voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd,
ruimte is. Iedere Enkhuizer moet toegang hebben tot een woning die bij zijn of haar
woonwensen en situatie past. Nu en in de toekomst.
De Piratenpartij staat voor een passende woning voor iedere Enkhuizer. Wachtlijsten voor
een sociale huurwoning zijn nu al eindeloos. Opkoop van huizen door
investeringsmaatschappijen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

De leefbare buurt
De Piratenpartij staat voor verbondenheid met de omgeving. Daarom willen wij meer
gemeentelijke faciliteiten en het aantal buurthuizen uitbreiden. Ook moeten er
multifunctionele ruimtes komen voor zorg, schuldhulpverlening, verenigingen, stichtingen,
cultuur en werk en inkomen.
Enkhuizers moeten de mogelijkheid krijgen om alternatieve plannen aan te leveren voor
stadsontwikkeling. Door middel van online referenda kan de Enkhuizer vervolgens kiezen uit
de verschillende aangeboden opties. Zo worden buurten meer van de bewoners en kunnen
smakeloze compromissen van politici en projectontwikkelaars worden voorkomen.
Buurtbewoners weten het beste wat zij met hun buurt willen. Daarom moeten er
buurtbudgetten komen waarin buurtbewoners kunnen meebepalen hoe de budget ten voor
beheer en onderhoud worden besteed. Enkhuizers weten uitstekend of de focus in hun buurt
moet liggen op het vegen van straten, het aanleggen van extra prullenbakken, bankjes of
meer groen.
De Piratenpartij staat voor het stimuleren van stadsmoestuinen. Gemeenschapstuinen
hebben vele voordelen: ze verbeteren de voedselzekerheid van een buurt, zorgt het voor
jeugdeducatie, lichaamsbeweging, culturele betrokkenheid, recycling en vergroten het de
sociale cohesie in de buurt. Omdat stadsmoestuinen door buurt bewoners zelf worden
onderhouden zijn ze bovendien goedkoop. Wat bespaard wordt, kan besteed worden aan
het aanschaffen van zaden of materieel.

Woningbouwvereniging
De Piratenpartij wil schoon schip maken bij Welwonen. Er lopen nu geldstromen met de
welzijnstak, de huurdersvertegenwoordiging is niet geregeld en er wordt aan
kapitaalvernietiging gedaan door huizen (met milieukeurmerk) te vervangen door
nieuwbouw, dit terwijl er een huizentekort is.
De woningbouwstichting Enkhuizen heeft geen huurders vertegenwoordiging die voldoet. Er
is een huurdersorganisatie HAR, wat meer lijkt op een slapende entiteit. Een correct
functioneren woningbouwvereniging dient binnen afzienbare tijd gerealiseerd te worden om
te zorgen dat huurders kunnen worden gehoord en er inspraak is in nieuwbouwprojecten. De
burger moet zo meer inspraak krijgen in hoe zijn leefomgeving eruit ziet.

De Piratenpartij wil:
●
●
●
●

Meer woningen voor starters.
Buurtbudgetten
Correcte huurdersvertegenwoordiging bij Welwonen
Scheiding van Welwonen en welzijns-tak.

Welzijn
De Piratenpartij staat voor goede, persoonlijke en lokale zorg. Zorg is te belangrijk om te
laten afhangen van iemands financiële situatie. Elke Nederlander verdient de best mogelijk
beschikbare zorg. De Piratenpartij staat ervoor dat zorgbehoevenden altijd zelf de regie
houden. Dit vereist aandacht voor transparantie, één van de kernpunten van de Piratenpartij.
Juist transparantie over kwaliteit geeft de Enkhuizer en de beleidsmakers de mogelijkheid
goede beslissingen te nemen.
De Piratenpartij staat ervoor dat iedereen zelf kan kiezen waar ze ze zorg afnemen, en dus
ook moeten kunnen wisselen van zorgverlener op het moment dat hier behoefte aan is.

Jongeren
Er zijn enorm veel compensatie regelingen voor minima's. We willen een deel hiervan laten
opgaan in een jongerenpas. Dit zodat jongeren zelf ook de vrijheid ervaren en
laagdrempeliger naar het zwembad kunnen gaan en cultuur kunnen opsnuiven. Deze pas
moet ook gebruikt kunnen worden voor stichtingen en verenigingen.

Jeugdzorg
De crisis heeft op veel jongeren roofbouw gepleegd. Bovenop de problemen die jongeren in
de jeugdzorg nu al ervaren. We willen jongeren meer mogelijkheden bieden om zichzelf
betrokken en nodig te laten voelen. Voor jongeren die hun energie kwijt willen is er
bijvoorbeeld bij de nieuwe gemeentewerken veel mogelijk. Omdat we flexibel en betrokken
zijn, kan iemand zichzelf hier ontwikkelen. Ook in samenwerking met bestaande
verenigingen en stichtingen is er een hoop mogelijk. Ook op jonge volwassen leeftijd is een
omgeving met weinig stress vaak een oplossing.

Hertenkamp
Er hangt al jaren een hoop onzekerheid in de lucht rond het Hertenkamp. De
verantwoordelijk wethouder zelf anticipeert niet op de gang van zaken door de raad te laat in
te lichten, tegenvallers niet bijtijds te melden en er is geen realistisch scenario voor de
toekomst.
Er dient schoon schip te worden gemaakt, duidelijk afspraken rondom de dagbesteding en
er moet een juiste verantwoording worden verlangt voor de financiën. Ook hier zal
transparantie in de gang van zaken bijdragen aan een goede oplossing. De raad bijtijds
inlichten bij tegenvallers kan een eindeloze put voorkomen.

De Piratenpartij wil:
●
●
●
●
●
●
●

Monopolievorming van gevestigde zorgaanbieders tegengaan en kleine
zorginitiatieven ondersteunen.
De keuzevrijheid van de zorgbehoevende altijd centraal stellen.
Mensen ondersteunen wanneer zij voor zichzelf of elkaar willen en kunnen zorgen,
o.a. door adequate informatievoorziening.
Zoveel mogelijk inzetten op preventieve acties.
De gemeente moet zorgen dat ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen
(blijven) participeren in de maatschappij om eenzaamheid te voorkomen.
Meer keuzemogelijkheden voor gezond eten op scholen en andere publieke ruimtes.
Gezond eten en gezonde lichaamsbeweging stimuleren.

De economie van de toekomst
De economie van de toekomst wordt gemaakt in ondernemende, innovatieve en creatieve
steden. Enkhuizen voldoet aan alle basisvoorwaarden om zo'n stad te worden maar laat
grote kansen liggen. De Enkhuizense woningmarkt zit volledig op slot en de werkloosheid in
Enkhuizen is hoog.

Ondernemers / pro mkb
De gemeente moet een klimaat creëren waarin ondernemers zich in en om de stad willen
vestigen, zodat er nieuwe banen ontstaan. Ondernemerschap kan worden gestimuleerd
door microkredieten voor Zelfstandigen Zonder Personeel in te stellen. Dit is een investering
in de toekomst van onze stad die zichzelf terugbetaalt. Sommige bestaande ZZP’ers willen
doorgroeien tot MKB. De Piratenpartij wil de kansen hiertoe voor deze ondernemers
vergroten. Dit levert immers extra banen op. Volgens de Piratenpartij is het hiervoor
noodzakelijk dat zelfstandigen niet door landelijke of lokale regels worden afgeschrikt of
weerhouden om mensen aan te nemen en te groeien. Om dit te bewerkstelligen wil de
Piratenpartij flexibel omgaan met het vrijstellen van ZZP’ers en MKB van geldende regels.

Winkelruimte
Ondanks dat de afzet in Enkhuizen, door haar omvang, beperkt is, worden er vaak hoge
huren gevraagd. Deze huren maken het voor veel ondernemers onmogelijk om een
boterham te verdienen. De gemeente dient naar mogelijkheden te kijken om panden,
desnoods in eigen beheer, voor een beperkte huur te kunnen verhuren om nieuwe
ondernemers kansen te bieden. Deze oplossing hoeft niet eens veel geld te kosten. Het
vraagt voornamelijk creativiteit en wil.

Glasvezel internet
De Piratenpartij gaat vechten voor glasvezel in de stad. Snel internet is voor sommige
ondernemingen cruciaal. De Piratenpartij gaat onderzoeken, hoe krijgen we dit zo snel
mogelijk voor elkaar.

De coöperatieve stad
Gemeente Enkhuizen dient coöperatieve initiatieven te omarmen. Gezamenlijke initiatieven
als voedselbossen brengen mensen bij elkaar en zorgen voor zelfvoorzienendheid.

De Piratenpartij wil:
●
●
●
●

Flexibel omgaan met het vrijstellen van regels voor ZZP'ers en MKB.
Mogelijkheden onderzoeken voor goedkope huurruimtes voor de winkelstraat
Glasvezel in Enkhuizen
Welwillend zijn tov zelfvoorzienende initiatieven en coöperaties.

Milieu
Duurzame economie
De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energieproductie is niet alleen
milieuvervuilend, maar maakt ons ook economisch kwetsbaar. De Piratenpartij staat voor
een energie-onafhankelijke stad die in de toekomst zijn eigen duurzame stroom opwekt.
De Piratenpartij gelooft in de kracht van lokale initiatieven. Daarom willen wij lokale
initiatieven voor duurzame energieopwekking actief stimuleren en Enkhuizers de kans geven
zich te bevrijden van de grote energiebedrijven.
Een andere manier om problemen met afval te voorkomen is door uit te gaan van de
bestaande vraag, in plaats van het bestrijden van genomen keuzes. Voorbeelden hiervan
zijn hennep als alternatief voor plastic, het lokaal hergebruiken van gft-afval, en het instellen
van ‘inneemplaatsen‘ bij stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig gebruikt zijn
opnieuw ingezet kunnen worden.

Lokaal groenten en fruit verbouwen
De Piratenpartij wil een gedeelte van de groenstroken en grasvelden aan de bewoners in
bruikleen te geven. De kostenbesparing op het onderhoud moet terugvloeien naar hetzelfde
project, om zo ook samenwerking met voedselbanken, wijkverenigingen en opbouwwerk te
kunnen realiseren. Het zou prachtig zijn als we, voor een deel, zelfvoorzienend kunnen zijn
in onze voedselvoorziening. Ook is het een mooie dagbesteden en leert de jeugd zo
waardering te krijgen en het nut in te zien van tijd besteden in je buurt en omgeving.

Meer groen
Enkhuizen heeft al veel groen. Maar er kan nog veel klein groen bij zoals heggen. Heggen
zijn een schuilplaats voor veel kleine dieren zoals mussen. Het geeft ze de bescherming die
ze nodig hebben. Ook omdat veel tuinen van groen worden ontdaan, door het te betegelen,
kan er zo weer op kleine stukjes groen worden teruggegeven ter bevordering van de
biodiversiteit.

Afschaffing huisvuilpas
De (ondergrondse) containers voor huis- en gft-vuil zouden beschikbaar gemaakt moeten
worden voor iedereen. Het pasjessysteem brengt onnodige dataverzameling met zich mee,
onnodige administratieve kosten en een risico voor de bedrijfszekerheid (storing). Het pasje
voor de bediening zien wij als over automatisering, het gaat ten koste gaat van privacy en
gemak. Wanneer de containers functioneren zonder pasjessysteem, kunnen deze tevens
gebruikt worden door passanten die een hondenpoepzakje of ander klein afval kwijt
willen.Verder wil de Piratenpartij niet het betalen van afval per kilo introduceren. Overal waar
dit geïntroduceerd wordt, explodeert het zwerfafval.

Zwerfafval
De stad schoonhouden is een gezamenlijke taak. Ook de bedrijven dienen hierop te worden
aangesproken. Er bestaat al een '25 meter regel' waarbij bedrijven de plicht hebben de
omgeving tot 25 meter rondom het pand schoon te houden. Het afval op het parkeerterrein
bij een supermarkt of een fastfood keten is dan iets wat snel verminderd. De eigen omgeving
schoonhouden is ook het visitekaartje van een bedrijf.
We willen meer vuilnisbakken en ook extra mogelijkheden om sigarettenpeuken te
verzamelen. Meer stoeptegels bij uitgaansgelegenheden, supermarkten en winkels.

Biomassa
Het gebruik van biomassa is de laatste jaren met een opmars bezig. Overal waar deze
centrales staan, regent het klachten. Geuroverlast, gezondheidsklachten, etc. Vanuit het
oogpunt van milieu is biomassa onverteerbaar. Het schaad mens en milieu. Biomassa is de
ontbosser bij uitstek. De gemeente mag geen biomassacentrale in overweging nemen.

Dieren
In een goede buurt hebben niet alleen mensen, maar ook hun huisdieren het goed. Daarom
dienen de rechten van dieren goed beschermd te worden. De Piratenpartij vindt het bizar dat
er geen structurele oplossingen zijn voor de opvang van huisdieren. De gemeente moet de
banden aanhalen met (regionale) opvang van (huis) dieren en budget vrijmaken om de
continuïteit van de opvang te garanderen.

Bestrijdingsmiddelen
Er dient meer bewustzijn te zijn over bestrijdingsmiddelen zowel bij de gemeente als bij de
bewoners. Bestrijdingsmiddelen kunnen een grote invloed hebben op de biodiversiteit. Tot
voorkort gebruikte gemeente Enkhuizen ook nog Round-up om paden onkruidvrij te maken.
2 uurtjes na het sprayen zaten de kinderen naast deze paden, in het gras, een ijsje te eten.
Alle bestrijdingsmiddelen die de gemeente gebruikt dienen inzichtelijk te zien. Tevens dienen
de inwoners geïnformeerd te worden over de consequenties van bestrijdingsmiddelen op de
omgeving en welke alternatieven er zijn.

De Piratenpartij wil:
●
●
●
●

Enkhuizers minder afhankelijk maken van grote energiebedrijven door lokale
initiatieven te ondersteunen.
Streven naar energieonafhankelijkheid.
Afschaffing huisvuilpas
Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid de omgeving schoon te houden

Kennis, kunst en cultuur
Vrij verkeer van kennis, kunst en cultuur zit in het DNA van de Piratenpartij. Mensen moeten
kennis en cultuur kunnen creëren en met elkaar blijven delen in vrijheid; dit is één van de
dingen die mensen uniek maakt. Toegankelijke kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit
en ontwikkeling van Enkhuizers en de creativiteit in de stad. Daarom moeten kunst en
cultuur zoveel mogelijk gratis beschikbaar zijn en vrij gedeeld kunnen worden.
De Piratenpartij pleit er voor dat er meer laagdrempelige broedplaatsen komen. Plekken
waar iedereen terecht kan. Van jongeren die iets willen organiseren, en hobbyclubs die een
werkruimte zoeken tot verenigingen of stichtingen die activiteiten willen ontplooien. De
gemeente kan dit faciliteren door leegstaande gebouwen en multifunctionele ruimtes ter
beschikking te stellen. De drempel om hiervan gebruik te maken moet zo laag mogelijk zijn.
We moeten stoppen gemeentepanden over te doen aan de markt wanneer we hier zelf nog
invulling aan kunnen geven om Enkhuizers een springplank te bieden.

Evenementen
Enkhuizen wil een bruisende stad zijn en daarbij horen ook evenementen.
Eventuele overlast moet met een eerlijke discussie, juiste argumenten en in coulance
worden opgelost. Voor het oplossen voor dit soort geschillen, moet meer rekening worden
gehouden met het collectief wat we willen zijn. Samenhang tussen de mensen. Daarbij
horen bijeenkomsten. De gemeente moet coulanter met evenementenvergunningen omgaan
en bezwaar in verhouding zien.

De Piratenpartij wil:
• Toegankelijke kunst en cultuur voor iedereen.
• Laagdrempelige broedplaatsen waar iedereen zich kan ontplooien.

Persoonlijke vrijheid
De Piratenpartij hecht veel waarde aan persoonlijke vrijheid. Mensen zijn vrij om te beslissen
over hun lichaam en geest. Een repressief drugsbeleid werkt consumptie alleen maar in de
hand. Het rationele alternatief klinkt in dit geval irrationeel: regulering. Persoonlijke vrijheid
geldt ook in het onderwijs, voor ZZP’ers, in café’s en op straat. In de maatschappij zijn ook
groepen voor wie persoonlijke vrijheid niet vanzelfsprekend is: asielzoekers, sekswerkers en
mensen met een uitkering. Zij verdienen extra aandacht, maar houden zelf het laatste
woord. Voorlichting en ondersteuning stelt mensen in staat eigen regie over hun leven te
hebben.

Sociaal recht
Sociaal zijn is een recht, en moet niet ten koste gaan van je privacy. Ook niet ten aanzien
van de overheid. Het recht op privacy geldt ook op sociale netwerken. Dit houdt in dat
overheidsdiensten geen koppelingen dienen te maken met gegevens op sociale netwerken
die daar niet met die intentie geplaatst zijn.

Zorg bij senioren
De mentors, bewindvoerders en curatoren vliegen u om de oren. Die zijn er om uzelf te
beschermen. Maar wat als u zelf niets meer te zeggen hebt? We horen steeds meer
verhalen van senioren die regie over hun leven verliezen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
Mede omdat het inzetten van iemand die de regie overneemt steeds vaker en gemakkelijker
wordt ingezet.
Er dient een lokaal meldpunt te komen voor misstanden bij senioren. Zeker omdat niet elke
senior voor zichzelf kan opkomen of is voorzien van vrienden of familie die dit voor hem/haar
kunnen doen.

Drugsbeleid
De leidraad moet ook in drugsbeleid persoonlijke vrijheid zijn. Volwassenen zijn uitstekend in
staat om zelf te beslissen of ze al dan niet plantjes, pillen en poeders willen consumeren.
Ook mogen mensen wat ons betreft zelf beslissen of ze voor eigen gebruik plantjes willen
kweken, of dat nou om tomaten of cannabis gaat. Wat ons betreft worden er dus geen
kostbare manuren verspild door ‘onze dienders tot drugshonden te transformeren’. De politie
kan beter op boeven dan op plantjes jagen. De afgelopen honderd jaar hebben aangetoond
dat het een illusie is dat overheden de productie, handel of consumptie van drugs kunnen
inperken door gigantische bedragen te investeren in repressief beleid. Wanneer we cannabis
reguleren, draagt deze miljardenbusiness bij aan de economie en worden talloze legale
banen gecreëerd. Bovendien kunnen we de volksgezondheid verbeteren door
kwaliteitscontrole en het makkelijker verstrekken van informatie aan gebruikers.

Coffeeshopbeleid
Enkhuizen doet niet mee met het experiment van de overheid om te kijken hoe in eigen
beheer wiet kan worden geteeld. Toch blijft illegale verbouw van dit gewas een probleem.
Wanneer mensen weer in de gelegenheid worden gesteld om zelf plantjes te kweken, zal het
monopolie van de coffeeshop worden doorbroken en zo de opdrijvende kracht van de prijs
en daardoor bereikbaarheid van dit, voor veel mensen, medicijn.

Cannabisteelt
Het huidige coffeeshopbeleid is irrationeel. We gedogen de verkoop aan de voordeur en
weten dat daar aanvoer aan de achterdeur voor nodig is. We dwingen coffeeshophouders
hierdoor zaken te doen met ‘criminelen’. Dit kunnen we voorkomen door de kweek van en
handel in cannabis te reguleren. Hoewel Nederland ooit het vrijzinnige boegbeeld van
drugsbeleid was, kun je nu al uit huis worden gezet wanneer je 6 plantjes hebt. De
Piratenpartij roept de burgemeester op af te zien van het uitzetten van mensen ivm wietteelt.
Dit is niet bij voorbaat crimineel georganiseerd. Tevens is het afrekenen van mensen op het
kweken van plantjes die mensen kunnen voorzien in een medicijn, en soms zelfs
levensbehoudende therapie, irrationeel. Ook moeten lokale initiatieven om cannabisteelt
plaatselijk te reguleren worden ondersteund.
Van de verschillende modellen om cannabisteelt te reguleren past het cannabis social club
model het beste bij onze filosofie. In een cannabis social club legt een groep mensen die
cannabis gebruikt geld in en vormt samen een coöperatie. Er worden mensen aangesteld
om een tuin met cannabisplanten te onderhouden die hier op basis van hun inleg een
hoeveelheid cannabis voor terugkrijgen. Het cannabis social club model is begonnen in
Spanje en heeft daar geleid tot grote besparingen voor de overheid. Het is een wijze van
wietteelt waarbij men elkaar kan voorlichten over verschillende manieren om veilig wiet te
verbouwen en te gebruiken. Door het succes in Spanje krijgt het cannabis social club model
in steeds meer landen navolging.

Testen, voorlichting, hulpverlening
Het is de afgelopen decennia niet mogelijk gebleken om met drugs verboden het
drugsgebruik te beperken. Het taboe dat hierdoor op recreatief drugsgebruik is ontstaan,
heeft eerder gezondheidsrisico’s veroorzaakt dan beperkt.
Door goede voorlichting op basis van schadebeperking is het mogelijk de risico’s van
drugsgebruik te beperken. Door preventie hoog te houden beperk je de dure lijdensweg die
mensen moeten doorlopen als ze in de verslavingszorg terecht komen. Drugsvoorlichting die
zich richten op voorlichting voor risicogroepen dienen te worden gefaciliteerd en
ondersteund.
Drugsgebruik is over het algemeen niet problematisch. Wanneer dit wel zo is moet hier op
een menselijke manier mee worden omgegaan. Drugstesten in combinatie met goede
voorlichting kunnen risico’s verminderen en incidenten voorkomen. Er dienen mogelijkheden
te komen om laagdrempelig drugs te testen, waarbij tevens de mogelijkheid is om de
gebruikers voor te lichten.
Gelukkig raakt het overgrote gedeelte van de mensen die drugs gebruiken hierdoor niet
verslaafd. Mensen bij wie dit wel het geval is zijn meer gebaat bij goede hulp dan bij straf.
Voor drugsverslaafden moeten er een gebruikersruimte met legale aanvoer worden
ingesteld om criminaliteit en overlast tegen te gaan.

De Piratenpartij wil:
• Cannabisteelt reguleren en daarmee criminelen buitenspel zetten.
• Mogelijkheden om drugs laagdrempelig te laten testen.
• Stevig inzetten op eerlijke en niet-veroordelende drugsvoorlichting.

Mobiliteit
De Piratenpartij staat voor een mobiele stad met aandacht voor het milieu en een focus op
fietsgebruik en goed openbaar vervoer.
In Enkhuizen moet ook ruimte zijn voor auto’s. Het parkeerbeleid met vergunningen voldoet.
Bij parkeer wachtlijsten moet een voorkeursbeleid worden gevoerd voor het parkeren van
deelauto’s. Er dient geïnventariseerd te worden waar er nog parkeermogelijkheden kunnen
worden gecreëerd. Zowel voor bewoners in de stad als voor bezoekers aan de rand van de
stad.
Er moet worden geïnvesteerd in extra oplaadpunten voor elektrische auto’s. Enkhuizen dient
het parkeerbeheer (vergunningen) weer zelf te regelen, zonder tussenkomst van derden.
Het station dient vanuit toegankelijkheid en veiligheid toegankelijk te blijven voor zowel
reizigers als bezoekers van het station.

Fiets en voetganger vriendelijk.
Er valt nog veel te verbeteren aan verkeersveiligheid in Enkhuizen. Waar nieuwe panden
komen, wordt er het liefst tot aan de straat gebouwd en wordt er vaak verzuimd voldoende
ruimte voor een voetpad te behouden waar kinderen en senioren zich veilig kunnen
verplaatsen. De onoverzichtelijke voetpaden (AH/Molenweg, eind Vijzelstraat), bochten
(begin Breedstraat, Donkerweg) waar je met de fiets niet langs een auto kunt en
wegvernauwingen waardoor er een racebaan wordt gemaakt. Wegvernauwingen zadelen de
buurt op met continue gassend en remmend verkeer, wat een extra belasting is voor het
milieu qua verbruik en een extra belasting is voor de omwonenden ivm de vrijkomende
fijnstof.
Ook zijn veel straten en voetpaden door de slechte staat een 'uitdaging' voor veel senioren.
Door een eigen gemeentewerken willen we dit probleem vlot en adequaat oppakken.

Sneeuw
Het sneeuwvrij maken van de straten, paden, wegen en bruggen laat veel te wensen over.
Vaak duurt het dagen voordat bruggen en voetpaden sneeuwvrij zijn. Begaanbare paden
komt de veiligheid ten goede en bespaard zo een hoop ellende. Ook beperkt het gevaar van
sneeuw de bewegingsvrijheid van veel senioren. We willen, als Piratenpartij, de buurt actief
betrekken bij dit soort vraagstukken. Niet alles hoeft te worden uitbesteed. Samen met de
burger, en een gepaste vergoeding, zijn oplossingen vaak dichterbij en goedkoper dan we
denken.

Bussen
Er zijn heel veel lijnen de laatste decennia gestreept. Deze buslijnen maakte het mogelijk dat
je makkelijk iemand 2 dorpen verder kon bezoeken. Zeker voor jongeren en senioren een
mooie oplossing. Veel van deze opties zijn nu weg. We willen Enkhuizen e.o. weer goed
toegankelijk maken met het openbaar vervoer. Terugkeer van diverse lijndiensten in de
regio, desnoods met eigen oplossingen. Ook dient er een knappe verbinding met Lelystad te
komen.

De Piratenpartij wil:
●
●
●
●
●

Voetpaden en stoepen beter onderhouden.
Ruimte voor stoepen in nieuwbouw.
Na sneeuwval alles weer snel begaanbaar maken.
Buslijnen herzien.
Mensenrechten kwetsbare groepen

Mensenrechten
Ieder mens heeft recht op onderdak, of je nu de Nederlandse nationaliteit hebt of niet. In
artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat zelfs dat iedereen
het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
Het Nederlandse asielbeleid wordt zwaar bekritiseerd omdat het de mensenrechten schendt.
De European Committee of Social Rights oordeelde onlangs dat vluchtelingen recht hebben
op onderdak, voedsel en kleding.
De Piratenpartij vindt dat de gemeente mensenrechten dient te respecteren en geen
mensen op straat mag zetten zonder uitzicht op vervangende woonruimte. Ook moet de
gemeente investeren in persoonlijke begeleiding en het leren van zelfredzaamheid aan
kwetsbare groepen.

Schuldhulpverlening
Iedereen die schuldhulpverlening nodig heeft moet deze kunnen krijgen. Het is niet te
verteren als Enkhuizers moeten wachten om geholpen te worden. Dit maakt het duurder en
moeilijker om mensen schuldenvrij te krijgen en vergroot hun problemen. De Piratenpartij
streeft daarom naar maximale inzet op preventie en snelle hulp bij schuld problematiek. Ook
het overnemen van schulden met bijbehorende afbetalingsregeling zou voor veel mensen
een oplossing zijn. Dit als onderdeel van het oplossingenpakket waarbij er niet nieuwe
schulden kunnen worden gemaakt.

Uitkeringsgerechtigden
Wij staan voor een duurzame arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen
aan een baan te helpen. Dit kan alleen door mensen een baan te geven die bij ze past. Dit
levert voordelen op voor hun carrière en daarmee voor onze maatschappij en is de beste
manier om structurele werkloosheid tegen te gaan.
We moeten minder geld uitgeven aan controlesystemen en de daarbij horende bureaucratie.
Fraude met uitkeringen is een slechte zaak, maar omvat slechts 1,4% van de totale fraude
met publiek geld. De onevenredige aandacht voor uitkeringsfraude is een verspilling van
geld dat beter kan worden besteed aan het aanpakken van andere vormen van fraude die
de gemeenschap vele malen meer kosten.

Lgbtq
Bij de Piratenpartij is iedereen gelijk. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn. Wees tolerant.

De Piratenpartij wil:
●
●

Inwoners worden niet op straat gezet
Meer en actievere hulp voor gezinnen in (financiële) problemen.

ICT
Open Source software
Wanneer er publiek geld wordt besteed, dient de software code publiekelijk te zijn. De
tegenhanger van Open Source (de code van het programma is door iedereen in te zien) is
propriëtaire (gesloten) software.
Door het gebruik van propriëtaire software is de gemeente beperkt en gebonden aan de
voorwaarden die de leveranciers aan het gebruik van hun software stellen. Dit komt omdat
de licentie van de propriëtaire software allerlei beperkingen aan het (her) gebruik,
aanpassingen en distributie van deze software oplegt. Hierdoor is er vaak sprake van een
grote afhankelijkheid van de leverancier. In de praktijk kan het daardoor vaak moeilijk zijn
om van van leverancier over te stappen.
Open Source software is transparant en kan door iedere partij worden verbeterd of
aangepast. Voorbeelden van Open Source zijn Android, Linux en Libre Office (alternatief
Microsoft Office). Door voor de ontwikkeling van nieuwe software, bijvoorbeeld een extra
functie, eenmalig een ontwikkelaar te betalen, komt voor anderen (waaronder bijvoorbeeld
andere organisaties of gemeenten) dezelfde functionaliteit gratis beschikbaar. Dit zorgt voor
grote besparingen en geeft overheden in minder ontwikkelde gebieden ook de mogelijkheid
zich snel en zonder veel kosten te ontwikkelen.
Wanneer een overheid na een contract (impliciet of expliciet) nog aan een bedrijf vast zit,
ontstaat er een oneerlijke concurrentie-situatie. Prijzen kunnen hoog gehouden worden en
innovatie wordt geremd. Daarom dient de gemeente deze constructies te mijden. Wanneer
een overheid bij het verlopen van een contract nog geen mogelijkheid heeft een ‘open’
contract aan te gaan, moeten de kosten om nadat contract over te stappen naar een
alternatief, in de totale kosten worden meegerekend.

De Piratenpartij wil:
●
●
●

●

Gebruik van open source software door de gemeente
Alle software die ontwikkeld wordt met publiek geld, dient als open source en met
een vrije licentie vrijgegeven te worden en voor iedereen vrij bruikbaar te zijn.
Enkhuizen doet geen zaken met bedrijven waaraan zij, door contractuele
verplichtingen, na afloop van de geleverde diensten of producten, nog steeds vastzit
(zogenaamde vender lock in).
Bedrijven en organisaties die opdrachten voor de gemeente uitvoeren, publiceren
hun gegevens in open formaten en maken gebruik van open standaarden en een
vrije licentie.

Slotwoord
De Piratenpartij Enkhuizen heeft een dynamisch programma gemaakt met de kennis van
vandaag en de idealen voor de toekomst. Wij geloven in de kracht van Enkhuizers en een
gemeente vóór de Enkhuizers. Een gemeente die rationeel nadenkt en doet waar ze goed in
is. Een transparante gemeente die in zijn kracht staat en alle Enkhuizers in hun kracht zet.
Uitstekend bestuur van de Enkhuizer, vóór de Enkhuizer.
Wij nodigen iedereen uit om ons aan te vullen, te corrigeren en te helpen onze idealen in de
praktijk te brengen. Geloof je in ook onze idealen voor een vrije informatiesamenleving,
waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, en wil je ook je handen uit de mouwen steken?
Mail ons dan op Enkhuizen@piratenpartij.nl
Of kijk op enkhuizen.piratenpartij.nl

