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Kieskompas heeft voor de verkie-
zingen in uw gemeente een papie-
ren kieshulp gemaakt. Door 32 stel-
lingen te beantwoorden, kunt u uw 
positie in het politieke landschap 
van Dijk en Waard ontdekken en 
zien welke partijen dicht bij u staan. 

Het papieren Kieskompas

Hiernaast ziet u eerst 11 stellingen 
over linkse tegenover rechtse onder-
werpen. Deze stellingen gaan over 
economische onderwerpen. Linkse 
partijen pleiten doorgaans voor een 
grotere rol van de overheid in de eco-
nomie en vinden hogere belastingen 
acceptabel om sociale voorzieningen 
in stand te houden, terwijl rechtse 
partijen meer economische vrijheid 
en lagere belastingen willen. Omcir-
kel bij iedere vraag het antwoord van 
uw keuze en tel vervolgens deze sco-
res bij elkaar op. 

Vervolgens beantwoordt u de 19 stel-
lingen over progressieve tegenover 
conservatieve onderwerpen. Progres-
sieve partijen hechten veel waarde 
aan persoonlijke vrijheden en leggen 
sterke nadruk op milieubehoud. Con-
servatieve partijen leggen meer na-
druk op het behoud van traditione-
le waarden van de gemeenschap en 
krachtige handhaving van de open-
bare orde. Tel nu ook deze scores op.

In de afbeelding van het politie-
ke landschap ziet u twee assen met 
daarop getallen staan. Het is de be-
doeling dat u uw opgetelde score van 
de 11 economische stellingen op de 
horizontale as aankruist. Vervolgens 
trekt u een rechte lijn van boven naar 
beneden door dit punt heen. Daarna 
kruist u de opgetelde score van de 19 
progressief-conservatiefstellingen 
aan op de verticale as. Vervolgens 
trekt u een rechte lijn van links naar 
rechts door dit punt heen. Het punt 
waarop de twee lijnen elkaar kruisen, 
is uw plaats in het politieke land-
schap van uw gemeente. 

U kunt de test ook online doen op  
dijkenwaard.kieskompas.nl.     Daar kunt 
u ook uw positie op de verschillende 
thema’s bekijken, en de antwoorden 
van de partijen bekijken.

STELLINGEN ++ + 0 - --

01 > In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen worden 
gebouwd

4 3 2 1 0

02 > De gemeente moet extra geld investeren om Dijk en Waard beter doorvaar-
baar te maken

4 3 2 1 0

03 > Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd 4 3 2 1 0

04 > De regelgeving voor horecaondernemers moet worden versoepeld, ook als dit 
tot meer overlast kan leiden

4 3 2 1 0

05 > Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers 4 3 2 1 0

06 > De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegen-
prestatie te leveren in de samenleving

4 3 2 1 0

07 > Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen 
zijn

0 1 2 3 4

08 > De gemeente moet extra geld vrijmaken voor huiswerkbegeleiding voor 
kinderen uit minima-gezinnen

0 1 2 3 4

09 > Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen 0 1 2 3 4

10 > De gemeente Dijk en Waard moet subsidie geven om woningen te verduurza-
men, ook als hierdoor de lokale belastingen stijgen

0 1 2 3 4

11 > De gemeente moet horecaondernemers controleren of zij bezoekers vragen 
om een coronatoegangsbewijs

0 1 2 3 4

12 > Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het 
buitengebied

0 1 2 3 4

13 > Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voor-
rang krijgen op een sociale huurwoning

0 1 2 3 4

14 > Er mogen meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar 
groen in de wijk

0 1 2 3 4

15 > In plaats dat de gemeente extra geld bijdraagt om Geestmerambacht gratis 
te houden, moet daar meer grootschalige commerciële activiteit worden 
toegestaan

0 1 2 3 4

16 > De handhaving moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen 0 1 2 3 4

17 > Om de veiligheid te bevorderen moet in Dijk & Waard meer cameratoezicht 
komen

0 1 2 3 4

18 > De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra ordehandhavers ook op 
het water (Boa's)  

0 1 2 3 4

19 > De gemeente moet geld investeren in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmi-
granten

4 3 2 1 0

20 > Fietsers moeten voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstro-
ming van het autoverkeer

4 3 2 1 0

21 > De gemeente Dijk en Waard moet experimenteren met het basisinkomen 4 3 2 1 0

22 > De gemeente moet geld uittrekken om MBO studenten te begeleiden bij het 
vinden van een stage

4 3 2 1 0

23 > Om schoolverzuim tegen te gaan moet de gemeente geld uittrekken voor 
extra leerplichtambtenaren

4 3 2 1 0

24 > Dijk en Waard moet zo snel mogelijk energieneutraal worden, ook als dat leidt 
tot hogere kosten voor de burger

4 3 2 1 0

25 > In de gemeente Dijk en Waard mogen extra windmolens gebouwd worden 4 3 2 1 0

26 > Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst 4 3 2 1 0

27 > In Dijk en Waard moeten meer natuurgebieden komen ook als dat ten koste 
gaat van landbouwgrond

4 3 2 1 0

28 > Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een 
centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

4 3 2 1 0

29 > Bij aanbestedingen en inkoop door de gemeente moeten duurzame bedrijven 
voorrang krijgen, ook als dit meer geld kost

4 3 2 1 0

30 > Iedere dorpsraad krijgt een burgerbegroting met eigen zeggenschap, ook al 
gaan hierdoor belastingen omhoog

4 3 2 1 0

31 > De fusie van Heerhugowaard en Langedijk mag niet ten koste gaan van de 
voorzieningen in de kleinere kernen

0 0 0 0 0

32 > De eventuele samenvoeging van St Pancras en Koedijk-Noord bij Alkmaar is 
ongewenst

0 0 0 0 0

Twee stellingen zijn niet meegenomen in de berekeningen van de posities van de partijen. Deze krijgen daarom 
ook geen score in het Kieskompas. De reden hiervoor is dat deze stellingen niet splijtend zijn.  Alle partijen zijn 
eensgezind over deze thema's.
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Dijk en Waard

Lijst 1. Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij Lijst 5. D66

Lijst 2. Senioren Dijk en Waard Lijst 6. GROENLINKS

Lijst 3. VVD Lijst 7. Partij van de Arbeid

Lijst 4. CDA Lijst 8. ChristenUnie

DÉ LOKALE PARTIJ

Lijst 10. Lokaal Dijk en Waard

Lijst 12. Forum voor Democratie

Dijk en Waard

DÉ LOKALE PARTIJ


