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Helaas moeten we het deze Prospect zonder een bijdrage uit de provincie stellen. Wethouder Jack van Es
heeft daarom wat meer ruimte in dit blad om zijn visie op een aantal zaken te geven. Ook blikken we
alvast vooruit naar 10 juni (Europese verkiezingen) en laten wij natuurlijk weer een PvdA-lid aan het
woord.
Ruud Knaack peinst in deze Prospect over het beginselprogramma, zijn betoog leest u op pagina 9. Ook
willen wij u van harte uitnodigen om te reageren op dit ledenblad. Wij willen graag weten wat u er van
vindt. Daarom hebben we een kleine enquête opgesteld, deze vindt u op pagina 10.
Naast de zaken waar u nu over kunt lezen is er de afgelopen maanden natuurlijk nog veel meer gebeurd.
Maandag 22 maart was bijvoorbeeld de Jaarvergadering van Hoorn, waarbij
beide redactieleden als bestuurslid zijn gekozen.
Ook hebben bestuursleden en een fractielid hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het EU-debat in Hoorn, dat op het moment dat u dit leest al
heeft plaatsgevonden. In de volgende Prospect leest u meer.....
Hartelijke groeten,
Judith de Jong (links) en Karin Vogelpoel
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De Europese verkiezingen komen eraan...
Op 10 juni is het zover. Nederland kan naar de
en gezond maken. Als onze buurlanden het
stembus en zijn stem laten horen in Europa. Alle
vervuilen, dan blijft het dweilen met de kraan open.
lidstaten gaan tussen 10 en 13 juni naar de stembus. Een ander voorbeeld is onze veiligheid. Terrorisme
Op basis van de verkiezingen in alle Europese lidoverstijgt landsgrenzen. Om de veiligheid te bewastaten, wordt het Europese Parlement samengesteld. ken, moet Nederland samenwerken met andere lanHet Europese Parlement is met andere woorden een den.
direct gekozen volksvertegenwoordiging. Net als in Veel mensen voelen zich niet betrokken bij de
de Nederlandse Tweede Kamer, zitten er in het
Europese Unie. Het lijkt allemaal zo ver weg. Toch
Europese Parlement verschillende partijen. Om
is het zo dat 45 % van onze wetgeving niet uit Den
meer invloed te kunnen uitoefenen, werken de
Haag, maar uit Brussel komt! Slechts eens in de vijf
linkse partijen uit verschillende lidstaten samen.
jaar krijgen we de kans om onze stem te laten horen
Daarom is de PvdA in
in Europa. Wie zijn invloed
Europa een onderdeel van
wil laten gelden, gaat 10
Max van den Berg in Hoorn
de Partij van Europese
juni naar de stembus.
Vrijdag 14 mei was Max van den Berg
Socialisten, oftewel de
(lijsttrekker van de PvdA voor de
PES.
Wat wil de PvdA eigenlijk
Europese verkiezingen) in Hoorn. Op
in Europa?
zijn website (www.maxvandenberg.nl) doet hij
Wat doet het Europese
De Partij van de Arbeid
verslag van de Meer Rood Op Straat actie.
Parlement?
staat voor een sterk en
Op basis van deze
sociaal Europa. Wie aan
‘Een grote groep partijleden staat bij het station.
verkiezingen kunnen we
Europa denkt, denkt vooral
De vragen op straat gaan over Irak, gedragscode
invloed uitoefenen op de
aan economische samenvoor europarlementariërs, wat doe je voor jonsamenstelling van het
werking. De PvdA vindt
geren en hoe doe je dat met werk en sociale zekEuropese parlement. Het
een gezonde economie met
erheid? Er is nieuwsgierigheid naar onze proEuropese parlement conveel aandacht voor de groei
grammapunten. Anders-stemmers wijzen af, maar
troleert de Europese
van werkgelegenheid en
verder is er een goede sfeer en een lekker zonCommissie. De Europese
kennis belangrijk. De PvdA
netje. Een groepje Amerikanen uit Virginia wil
Commissie maakt in
wil daarom investeren in
handen schudden en beweert me vaak op tv te
Europa de wetsvoorstellen
onderwijs, kennis en innozien (!). Ik schud razendsnel tientallen handen.
met betrekking tot sociaalvatie. De EU en de afzonNu nog de Nederlandse stemmen.
economisch beleid. Ook
derlijke lidstaten dienen
kan het Europese Parlement
daarvoor te investeren in
Op het plein is een prachtig gerestaureerd pand,
de Europese Commissie
onderzoek Hierbij gaat het
Restaurant Ridderikhoff. Stichting Philadelphia
naar huis sturen en de
niet alleen om publieke
gebruikt het om mensen met lichamelijke of verbegroting goedkeuren of
investeringen, maar ook
standelijke handicaps een veilige werkplek te
afkeuren.
om bijdragen van het
bieden. In dit geval restaurant plus winkel. De
bedrijfsleven.
gehandicapten hebben eigen budget en kopen hun
Wel of niet stemmen?
Voor de PvdA ligt de
zorgbegeleiding in. Ze stromen ook weer door
Veel mensen vragen zich af
nadruk in Europa echter
naar andere restaurants. Een prachtig model dat
waar de Europese Unie
niet alleen op de economie.
nu een jaar draait. Ik wil kijken in andere
eigenlijk voor nodig is.
Net zo belangrijk is de
Europese landen naar gelijksoortige projecten om
Nederland kan toch ook
sociale zekerheid die we
tot uitwisseling te komen. Rondpompen van kengewoon zelf zijn eigen
met elkaar hebben opgenis, net als gisteren bij het digitale trapveld. Dit
problemen oplossen? Het is
bouwd. In een vergrijzend
zijn voorbeelden om in Nederland trots op te zijn
echter een feit dat veel
Europa wil de PvdA zorgen
en ze verdienen export naar de rest van Europa!’
problemen tegenwoordig
voor een goede
niet bij de Nederlandse
oudedagsvoorziening voor
grens stoppen. Nederland moet samenwerken met
alle burgers. Daarnaast wil de PvdA kwalitatief
andere landen om deze problemen op te lossen. Ons goede en voor iedereen toegankelijke en betaalbare
rivierwater bijvoorbeeld kunnen we zelf schoon
publieke diensten, zoals water, energie, vervoer en
onderwijs in Europa garanderen.
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De PvdA wil de Europese politiek dichter naar de
burger brengen. Politiek is voor de PvdA niet
slechts een zaak van besluiten en besturen, het is
nog meer een kwestie van verantwoording afleggen.
De kiezer moet duidelijk gemaakt worden waar de
discussie over gaat en welke verantwoordelijkheid
de sociaal-democratie heeft genomen of wenst te
nemen. Het Europese Parlement behoort op alle terreinen waarover Europees beslist wordt,
medebeslissingsrecht te krijgen en de voorzitter van
de Europese Commissie dient direct door het parlement gekozen te worden op basis van de uitslag
van de Europese verkiezingen.
Verkiezingsinfo? www.pvda.nl

Tenslotte
Er kan nog veel verbeterd worden aan het politieke
bedrijf dat Europese Unie heet. De Unie staat ver
van sommigen af en het Europese Parlement zou
meer bevoegdheden moeten krijgen. De Europese
grondwet staat voorlopig nog niet vast en het
prijspijl na de invoering van de euro leidt tot veel
discussie. Toch is het belangrijk om naar de stembus
te gaan op 10 juni! Met elkaar geven we richting
aan onze samenleving, ook met betrekking tot de
Europese samenwerking. De stemmers van het
CDA staan bekend vanwege hun trouwe opkomst.
Laten we voorkomen dat vanwege een lage opkomst
een progressief Europa geen haalbare kaart wordt.
Kleur Nederland en Europa op 10 juni rood.
Door: Judith de Jong

ZMLK-onderwijs, een ondergeschoven kindje?
Zo'n 160 leerlingen. In de leeftijd van 4 tot aan 20
jaar. Lichamelijk en geestelijk allemaal wat minder
dan u en ik. Elke dag met het bijzondere vervoer
naar de scholen aan de Eikstraat en de Abbingstraat,
de Stormvogelen de Eenhoorn. Binnenkort komt er
een vestiging bij aan de Wabenstraat. Een school uit
de zestiger jaren met heel veel gebreken. Over een
half jaar wordt er lesgegeven op drie locaties, die
met weinig geld bruikbaar zijn gemaakt. Containers
en noodlokalen maken de huisvesting compleet.
Bepaald geen ideale situatie. En de school groeit.
Van steeds verder komen de leerlingen hier naar toe.
Bij de opening van de Praktijkschool ontmoette ik
de directeur van de school, Henk Polman Tuin. Met
grote en bewonderende blikken liep hij rond. De
Praktijkschool is in een prachtig pand gehuisvest.
"Nu onze school nog", verzuchtte hij. Een afspraak
was gauw gemaakt. De PvdA-fractie ging een
maand geleden op werkbezoek. De fractieleden
werden met de neus op de weinig opwekkende
omstandigheden gedrukt. Te krap gehuisvest, dat
was aan alle kanten duidelijk. De oproep van de
directie en het bestuur van de school aan
het college om het gebouw aan de Wabenstraat in
gebruik te mogen nemen, vond gehoor bij 'onze'
wethouders Jack van Es en Roger Tonnaer. Na wat
gesprekken kwam de Wabenstraat definitiever in
beeld. De discussie spitste zich toe op
de noodzakelijke gelden voor de opknapbeurt.
Maximaal plm. 450.000,- euro werd in het
vooruitzicht gesteld. Op zich een aanzienlijk bedrag,
maar naar de mening van de PvdA-fractie volstrekt
onvoldoende om de school naar behoren te

huisvesten. Er zou bijvoorbeeld een overdekte corridor tussen twee bouwvolumes geschrapt zijn, waardoor leerkrachten en leerlingen door weer en wind,
sneeuw en ijzel van het ene pand naar het andere
pand moeten. Onverteerbaar vindt de PvdA-fractie
dit. Daarnaast vraagt de fractie zich af of zo'n grote
investering nog wel moet plaatsvinden en niet beter
gekeken kan worden naar mogelijke nieuwbouw op
een andere locatie. In dat geval zou er op zeer
aantrekkelijke plekken in de binnenstad mogelijkheden kunnen komen voor woningbouw. Twee vliegen
in één klap, is daarbij de veronderstelling. Directeur
Henk Polman Tuin is over die laatste gedachte
niet zo enthousiast. Op termijn zou het wel ideaal
zijn, maar hij verwacht bij nieuwbouw een flink
aantal jaren wachttijd. De huisvestingsproblematiek
is hoogst actueel en moet binnen korte tijd aanvaardbaar opgelost worden. De
verwachting is dat het collegevoorstel (exclusief de
corridor) binnenkort ter bespreking aangeboden
wordt aan de raad. Daarop loopt de PvdA-fractie
vooruit. Ze vindt het voorstel volstrekt onvoldoende. Daarin staat ze lijnrecht tegenover de
verantwoordelijke wethouder, 'onze' Roger Tonnaer.
Dualisme ten top? De fractie zal steun gaan verwerven bij de coalitiegenoten en de oppositie. Zo
verwacht ze veel medestanders te winnen. De strijd
voor nog betere schoolomstandigheden voor
leerkrachten en de zeer moeilijk
lerende kinderen (ZMLK) zal in de
Hoornse politieke arena verder
uitgevochten worden. Tegen de zomer
kennen we de uitslag.
Ed Wagemaker, fractievoorzitter

Ingezonden brief: kunst & cultuur
Sebastiaan Hol (PvdA-lid in Hoorn) reageert op het artikel van Roger Tonnaer in de vorige Prospect. De
redactie heeft de tekst moeten inkorten voor plaatsing.
‘Het artikel van Roger Tonnaer in het vorige ledenEen project als "Verloren Land", in mei en juni
blad "Prospect" heeft mij geprikkeld het één en
in de Boterhal en een oud pakhuis aan het Glop, laat
ander over cultuurbeleid op papier te zetten. Roger
zien hoe kunst spannend gemaakt kan worden. De
Tonnaer schrijft dat voor het college van B&W een
laatste keer dat zoiets plaatsvond in De Boterhal
goed kunst- en cultuurbeleid belangrijk is en dat de
was het modeproject "Cool it & Cool too" in 1998.
gemeente daarbij vooral voorwaardenscheppend wil Moet er dan zoveel tijd overheen gaan voordat er
zijn. Wat zijn echter die voorwaarden, vraag ik me
weer iets spannends gebeurt? Ook in de Mariakapel
dan af. Dient een overheid voor faciliteiten te zorzijn meestal bijzondere tentoonstellingen te zien.
gen, zoals een nieuwe schouwburg bouwen, of
Helaas dat er nog te weinig interactie is tussen de
ateliers ter beschikking te stellen aan beelden kunkunstenaars van buiten Hoorn en de Hoornse
stenaars? Hoe zit het dan met (beginkunstenaars. Wat ik zie is dat er zoveel
nende) musici? En staat die gedachte
geïnstitutionaliseerd en gebureaucravan voorwaardenscheppend bezig zijn
tiseerd is in Hoorn. Er moet daarentegen
niet in schril contrast met de perikelen
ruimte zijn voor vernieuwing en
rond het initiatief van Hotel Mariakapel,
verbazing. Professionele en amateurkunst
eind 2002? Meest recent speelde het
kunnen intensiever samenwerken.
vraagstuk van het orgel in de
Beeldend kunstenaars, musici, dichters en
Eikstraatkerk. Bij al deze kwesties
schrijvers moeten samen projecten
speelt de vraag, in hoeverre de
opzetten. Hoornse kunstenaars en buiten(gemeentelijke) overheid mag sturen of
poorters moeten zich samen presenteren
ingrijpen in de kunst en cultuur. Gaan
aan het publiek en hen verbazen.
we uit van een liberale gedachte, waarHet slaapstadje moet wakker
bij de kunst autonoom en vrij is, of
geschud worden!
Boterhal in Hoorn
geven we een grotere maatschappelijke waarde aan
de kunst?
Wat kan de gemeente hieraan doen? Daar is meer
voor nodig dan het schrijven van een nota - want
Het collegeprogramma voor 2002-2006 verwijst
dat kan men goed in Hoorn - en het schuiven met
naar de nota Kunst en Cultuur. Roger Tonnaer
subsidies. Daar is een gemeentebestuur voor nodig
noemt in zijn stuk de notitie Subsidies
met visie en lef. Het zou al een winst zijn als de
Amateurkunst als een belangrijke leidraad voor het
wethouder en de ambtenaren eens vaker gesigbeleid. Beide notities zijn helaas niet via de website
naleerd zouden worden tijdens een opening in
van de gemeente te raadplegen. De inhoud blijft
Boterhal of Mariakapel. Op die manier kunnen de
daardoor slechts bekend bij de raadsleden,
beleidsmakers op een informele manier contact
ambtenaren en enkele belanghebbenden en belanghouden met kunstenaars, musici en het publiek, en
stellenden in de stad. Terwijl ik, als inwoner van
kennis nemen van hun wensen en opvattingen.
deze stad, ook graag kennis zou nemen van de
Bovendien kan de gemeente dan namens de
ambities en ideeën van het Hoornse Cultuurbeleid.
gemeenschap van de bestaande instellingen verlanWant hoe groot is de ambitie nog in deze stad?
gen om de luiken open te gooien om de algehele
Inderdaad, we hebben de Hoornse Stadsfeesten, een
versuffing tegen te gaan. Het kunstaanbod kan dan
gerenommeerd Festival Oude Muziek, Hoornse en
zelfs beter afgestemd worden op de vraag van de
Westfriese kunstenaars exposeren in de Boterhal en
Hoornse cultuurconsumenten. Een betere en grote
er worden boeken uitgeleend in de bibliotheek. Dit
bibliotheek in de Kersenboogerd bijvoorbeeld. Maar
zijn door de gemeente mede gesubsidieerde evenedat is weer een heel andere discussie…’
menten en instellingen, echter er is weinig risico
aan. Is er in Hoorn ruimte voor vernieuwing?
Sebastiaan Hol
Brengt het cultuuraanbod verbazing en verwonde16 mei 2004
ring, eventueel zelfs opwinding?
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Bezoek PvdA-Hoorn centrumgebied Kersenboogerd
Op maandag 19 april j.l. hebben de fractie en het
bestuur van de PvdA-Hoorn een bezoek gebracht
aan het centrumgebied van de Kersenboogerd. Deze
buurt die nog steeds geteisterd wordt door een
slechte naam, was voor de meeste PvdA-ers niet
onbekend. De raadsleden Ronald Witteveen en
ikzelf zijn de officiële wijkvertegenwoordigers.
Daarnaast zijn Steven de Waart en Karin Vogelpoel
(bestuursleden) en ikzelf er woonachtig en wordt
ook raadslid Mildred Braam er vaak gesignaleerd.
Tijdens het inloop halfuurtje in het restaurant van
het ouderencomplex aan het Betsy Perk werden er
verschillende zaken door bewoners naar voren
gebracht: overlast van hard rijdende scootertjes op
de Rondeelstraat, de overlast van hangjongeren
nabij het NS station en bij supermarkt Vomar.
Daarnaast waren er opmerkingen over het parkeerprobleem bij het ouderencomplex aan het Bolwerk
en over de verkeersonveilige situatie op de hoek
Sophie Vitringastraat/ Rijnweg.
Ook waren er opmerkingen over
de hoge kademuren in het centrumgebied die een gevaar
betekenen voor kleine kinderen en katten die erin
kunnen vallen en over rondzwervend vuil bij de
Lijster.

Bewoners aan de Kasteellaan zeiden dat ook in hun
straat geen vrije parkeerplaatsen meer zijn vanwege
het forensenverkeer. Men rijdt vrij hard door die
straat aldus een bewoonster.
De discussie ging daarna verder over de pleinen.
Collega Ronald Witteveen heeft het een en ander
uitgelegd over ons fractie-standpunt wat betreft de
aanpak van het Betje Wolffplein. De PvdA gaat voor
een voetgangersvriendelijk plein, d.w.z. dat fietsers
zoveel mogelijk worden geweerd. Veel bewoners
zijn het met ons eens, omdat zij zelf het zogenaamde plan C bedacht hebben. Daarop aansluitend
was er een mevrouw die het winkelbestand wat
matig vond. Zij veronderstelde dat de bibliotheek
misschien naar een andere plek zou gaan. Zij wilde
weten hoe het hier mee stond. Cultuurwethouder
Roger Tonnaer gaf aan dat de bibliotheek zelf met
een toekomstvisie komt over het aantal vestigingen.
In de toekomst zal zeker de bibliotheek in de
Kersenboogerd worden opgeknapt, maar of de bibliotheek
naar een andere plek zal gaan
moeten wij nog even
afwachten.

Betje W olffplein

Als eerst kreeg Sascha, een jongetje van zeven jaar
het woord. Hij sprak duidelijk ook namens zijn
vader over het zwemonderwijs op basisscholen dat
in de nabije toekomst misschien zal worden
afgeschaft. Ook brachten Sascha en zijn vader de al
eerder vermelde hoge kademuren in. Ik gaf toe dat
er inderdaad veel hoge kademuren in dit deel van de
Kersenboogerd te vinden zijn. Bij speelplekken zijn
trappetjes aangebracht, maar waarschijnlijk niet
overal. Ik heb aangeboden om met de twee sprekers
binnenkort de wijk in te gaan om het een en ander
te bekijken. Daarna ging de discussie verder over
het parkeerprobleem bij het NS station. Bewoners
van het Bolwerk willen graag een blauwe zone voor
hun deur. Collega Piet Bruijns gaf aan dat er bijna
geen gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein
aan de Kievit. Daar waren de bewoners het mee
eens. CDA wethouder Cilia van Weel heeft al verwijsborden laten aanbrengen, maar dit werkt nog
niet voldoende. Forensen blijven voor het Bolwerk
parkeren. Wethouder Jack van Es meldt dat er een
onderzoek loopt en dat moeten we afwachten.

Na een gezellige pauze van ruim een kwartier ging
de avond verder met de onderwerpen die de aanwezige bewoners zelf aangaven.
Een mevrouw begon over de overlast van hangjongeren voor haar appartementencomplex boven de
Vomar. Dikwijls wordt er 's nachts aangebeld door
mensen die zij niet kent. Waarschijnlijk zijn deze
mensen verkeerd en moeten zij een ander nummer
hebben. Advies vanuit de zaal: nooit je deur 's
nachts open doen. Op een vraag vanuit onze kant
hoe de bewoners het preventief fouilleren vinden,
werd vanuit de zaal positief geantwoord. "Als je
niks te verbergen hebt, dan heb je niks te vrezen,"
was een opmerking. Ook was men het ermee eens
dat de overlast van hangjongeren en drugsgebruikers wel iets minder werd, "maar de zomer komt
eraan dus dat wordt nog even afwachten," was een
andere reactie. Ook de bewaker op het NS station
wordt zeer gewaardeerd. Een bewoner dacht dat
deze bewaker met hond rond 22.00 uur zou
vertrekken. Een NS-machinist vertelde ons dat dat
absoluut niet waar is. Tot de laatste trein geweest is
blijft de bewaker waken over het station.
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Tot slot vroegen wij aan een aantal nieuwe bewoners wat zij van de wijk vinden. Zij vonden in
meerderheid dat het prettig wonen is in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Lekker vlakbij
de winkels, het station, scholen en sportmogelijkheden. En zo is het: van een overloopbuurt in de jaren
'80 voor financieel minder draagkrachtige
Amsterdammers (vandaar al die grachten en portiekwoningen) naar een gemêleerde en multiculturele wijk in de 21ste eeuw. Met straks een
vernieuwd en prettiger Betje Wolffplein en in de
toekomst een gemoderniseerde bibliotheek en
wellicht meer verschillende soorten winkels. Dat de
overheid niet in haar eentje een andere sfeer in een
wijk kan brengen is duidelijk. Het moet vooral van
de bewoners, winkeliers en anderen uit de buurt zelf
komen. Met z'n allen de schouders eronder. Uit

ervaring weet ik dat het Overleg leefbaarheid
Kersenboogerd, het wijkcentrum en vele
vrijwilligers (denk maar aan het tuintjes project of
de kinderweek etc) hartstikke hun best doen om dit
deel van Hoorn een beter aanzien te geven, wij zijn
echt op de goede weg!
Alle vragen en opmerkingen tijdens de wijkbijeenkomst zijn genotuleerd. De fractie zal aan de
slag gaan met een aantal punten. De fractieleden
zullen de bewoners middels een folder over een
halfjaar informeren over welke resultaten er wel en
niet bereikt zijn.
Simon Broersma
PvdA raadslid en
wijkvertegenwoordiger
Kersenboogerd

Interview met PvdA-wethouder Jack van Es
PvdA-wethouder Jack van Es
over: veiligheid, onderwerpen uit
zijn portefeuille en een spannende raadsvergadering…
Maandag 19 april was de PvdA
op bezoek in de wijk
Kersenboogerd. Wat vond je van de avond en
kun je er wat mee?
'Je heb er altijd wat aan. Alleen vind ik dat de
mensen de problemen vaak heel eenzijdig naar
voren brengen. Het gaat altijd over dingen die in de
ogen van de mensen niet goed zijn. Terwijl er heel
wat inspanningen geleverd worden. Door het
gemeentebestuur, maar vooral door de mensen zelf.
Een gemeentebestuur kan natuurlijk veel doen, maar
de echte veranderingen moeten vanuit de mensen
zelf komen.'

Veiligheid
Er werd tijdens die avond gesproken over een
Ouderen - Jongeren project in het wijkcentrum,
vindt je dat een goed initiatief?
'Ja, er worden veel goede dingen gedaan door het
wijkcentrum en een groep inwoners. Als je het hebt
over veiligheid, dan kunnen wij als gemeente
natuurlijk dingen faciliteren, maar de mentaliteit
van mensen is een hele belangrijke factor.' Het
gedoogbeleid van de overheid én de vrije opvoeding
hebben geen positieve uitwerking op de

mentaliteit van veel mensen, volgens Van Es. 'Ik
mag natuurlijk niet generaliseren, maar veel ouders
slaan gewoon door in het polderen. Er moeten grenzen gesteld worden. En dat geldt ook in de politiek.
Ik vind dat gemeenteraadsleden over het algemeen
veel te weinig staan voor hun keuzes. Begin nu eens
met je doelen te omschrijven, wat wil je nu eigenlijk
en hoe kun je dat het beste bereiken? Ik vind dat
men in de politiek heel vaak de oren laat hangen
naar wat men denkt dat er in de samenleving
gedacht wordt. Als tien bewoners wat vinden dan is
dat niet "dé samenleving". '
Kun je als politiek de mentaliteit van mensen
aanpassen, door het stellen van grenzen?
'Je hebt in beperkte mate invloed op de mentaliteit.
Dat doe je door, naast het werk dat je als gemeente
kunt doen, mensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen.'
Het individuele belang is vaak in strijdt met het
algemene belang. Moet je daar als politicus
gewoon mee leren leven?
'Voor een deel moet je er mee leren leven, maar aan
de andere kant vind ik dat je het gedrag van een
individu niet altijd politiek moet belonen. Ik vind
dat de PvdA nog te vaak zijn oor laat hangen naar
'ons soort mensen'. Daarmee bedoel ik mensen die
goed opgeleid zijn, goed uit hun woorden kunnen
komen en dezelfde taal spreken als bestuurders. Het
ligt natuurlijk wel wat genuanceerder dan dit.
Ik las laatst een analyse in de krant van hoe
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het 'hufterige gedrag' van veel mensen ontwikkeld
is. Dat heeft ook te maken met het doorschieten
van de assertiviteit van individuele burgers. Wij
leren constant dat we moeten opkomen voor onze
eigen belangen.'
Kan de politiek daar een antwoord op geven?
‘Ja, daar kan ze zeker een antwoord op geven. Ik
ben het niet helemaal eens met de manier waarop
Balkenende de discussie over waarden & normen
brengt, dat is niet de juiste toon. Maar ik denk zeker
dat hij hier een thema heeft waar de komende tijd in
de politiek veel mee zal gebeuren. Dat zal gaan als
een mamoettanker, heel langzaam.‘
Het debat van Balkenende over normen & waarden heeft een hoog abstractieniveau. Hoe ga je
dat in de praktijk waarmaken?
'Het is soms de steen die de stroom van het water
verlegt, zoals Paul de Leeuw dat in een liedje zei.
Zo zul je als politicus mensen daar echt op aan
moeten spreken. Ik vind ook dat ik altijd stelling
neem. Bij de wijkbijeenkomst Kersenboogerd zit ik
niet omdat ik de oplossing in het geheel heb. Als we
het hebben over onveiligheid, dan vind ik ook dat je
mensen heel duidelijk moet maken dat zij er voor
een deel ook zelf verantwoordelijk voor zijn. "Het
betekent gewoon dat u weer eens met uw buren een
praatje moet maken en dat u niet accepteert dat de
boel geterroriseerd wordt."
Als er jongelui zijn die de boel verpesten. Wat doen
we dan? Dan hangen we een camera op, maar
gesprekken voeren doen we niet. Mensen zijn bang
dat ze dan aangevallen worden. Helaas gebeurt dat
ook wel eens, maar over het algemeen gebeurt dat
niet.'

Financiën
Wat doet nu een wethouder Financiën? Hand op
de knip is dat het?
'Nee, ik zeg wel eens: Je moet het rechts verdienen
en links uitgeven. Je moet er als gemeente natuurlijk wel voor zorgen dat je genoeg middelen
hebt om dat te doen waar je prioriteiten liggen.'
Betekent dat nu dat je je als wethouder
Financiën overal mee kan bemoeien?
‘Ja. En mijn karakter zorgt daar ook wel voor. Ik
ben gewoon een bemoeial en via de portefeuille ben
ik dan ook nog gelegitimeerd. Er wordt ook heel
anders naar je gekeken, je inhoudelijke bijdrage
wordt heel anders beoordeeld. Ik heb acht, negen

jaar groei mee mogen maken. Nu hebben we een
slechtere economie en zit ik dus in een lastigere
positie.’
Gaat het je aan het hart dat je nu in bepaalde
dingen moet snijden?
Ja, bepaalde dingen gaan mij wel aan het hart. De
PvdA maakt zich nu druk om de atletiekbaan en als
je diep in mijn hart kijkt kan ik mij daar heel veel
bij voorstellen, maar ik moet vaak mijn eigen
gevoel ontstijgen. Ik kijk dan toch: wat vind ik nóg
belangrijker. De PvdA is toch voor de mensen die
van de overheid echt een zetje extra nodig hebben.
Als ik een profiel zou maken van de gemiddelde
sporter op de atletiekbaan, dan is dat niet gelijk de
groep mensen die hulp van de overheid nodig
hebben. Het is heel vervelend, maar zij zullen hun
weg wel weer vinden.
Als het om een voetbalvereniging zou gaan, zeker
een voetbalvereniging in bepaalde wijken, dan zou
ik daar harder voor lopen om te zorgen dat het
overeind blijft. Ik vind dat dat echt een betekenis
heeft voor de wijk, de buurt een deel van de stad.
Atletiek heeft toch meer een regionale functie en er
is nog een andere atletiekbaan in de regio.
Huisvesting van het onderwijs heeft bij mij een hele
hoge prioriteit. Omdat ik denk dat huisvesting toch
een basis is voor mensen om goed onderwijs te kunnen geven.
Bangert & Oosterpolder is momenteel een groot
project. Wat is jouw rol daarin?
‘Ik ben wethouder Grondbedrijf. Een onderdeel van
de gemeentelijke organisatie heet 'Grondbedrijf' en
houdt zich bezig met de aankoop en verkoop van
grond en ontwikkeling. Zij zorgen er ook voor dat
er een goede verkoopprijs voor de grond betaald
wordt, zodat je niet alle winst bij de ontwikkelaars
laat. Met de opbrengst kun je in Hoorn onderhoud
plegen, zodat de kwaliteit in Hoorn hoog blijft.
Henk Hansen is betrokken bij Bangert &
Oosterpolder als wethouder Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting en ik als wethouder Financiën.
Ik moet er voor zorgen dat er een positieve grondexploitatie gerealiseerd wordt. We hebben al heel
lang veel grond in bezit, maar iedere dag dat er geen
grond verkocht wordt tikt de renteteller door. Dat
moet je dan allemaal weer terugverdienen door er
voor te zorgen dat de grond voor een goede prijs
verkocht wordt.
Als gemeente moet je bij een nieuwbouwwijk de
wegen en riolering aanleggen en bepalen waar
groen komt. Dat wil zeggen, als gemeente bepaal
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je hoe breed die weg wordt enzovoorts. De wegen
laat je aanleggen door een wegenbouwer, dat doe je
als gemeente natuurlijk niet zelf.’

Blauwe Berg
In het eerste ledenblad (november 2003) hebben
we al een stukje kunnen lezen over de Blauwe
Berg. Hoe staat het er nu mee? Er was wat ophef
in de krant over het hotel.
‘De beoogde ontwikkelaar was daar niet zo blij
mee. Maar het college heeft alleen toegezegd
eventueel ruimtelijk mee te werken aan een hotel op
de Vale Hen, als men daar ooit een hotel zou willen
ontwikkelen. Dan praat je over iets wat mogelijk
over 5 of 6 jaar aan de orde is. Als een ondernemer
op de Blauwe Berg een hotel gaat realiseren dan
denk ik niet dat er iemand anders is die in de binnenstad van Hoorn iets wil realiseren. Daar zorgt de
marktwerking wel voor. Kijk, de gemeente gaat niet
over hotels, daar is de markt voor. Het enige wat wij
als college zeggen, is dat wij het ruimtelijk ondersteunen op de Blauwe Berg. Als er ooit iemand
komt die dat in de binnenstad wil, dan kan dat volgens ons op de Vale Hen.’
Heb je er vertrouwen in dat het project de
Blauwe Berg gerealiseerd wordt?
‘Natuurlijk heb ik daar vertrouwen in. Als je geen
vertrouwen meer hebt, dan moet je stoppen met dit
werk. Een prachtig voorbeeld is de ijsbaan. In 1997
kwam Toon Steltenpool (voorzitter stichting kunstijsbaan West-Friesland) die zei: 'wij vinden dat er
een ijsbaan in West-Friesland moet komen.' Daar
werd eerst nog wat om gelachen, maar dan zie je dat
zes jaar later die droom toch gerealiseerd wordt.
Doordat mensen daarin geloven en op hun eigen
manier daar vorm en inhoud aan hebben gegeven.’

Dorpsstraat
De raadsvergadering van 6 april was even heel
erg spannend. Het ging over een mogelijke 30km zone op de Dorpsstraat en het college dreigde
op te stappen.
‘Soms gaan dingen niet zoals je verwacht. We wisten natuurlijk dat er een meerderheid in de raad was
die de Dorpsstraat op die manier ingericht wilde
hebben. Als wethouder ben ik daar nooit voor
geweest en dat heb ik ook duidelijk laten merken.’
Maar er was een meerderheid in de raad en het
college zegt 'nee', waarom?
‘Vanwege de argumenten. We waren van te voren
niet van plan om het amendement niet uit te voeren.
Er ontstond een discussie in de raadsvergadering
tussen de raad en het college en de argumenten
overtuigden ook de rest van het college. Dit konden
we niet accepteren. Als je akkoord gaat met de
Dorpsstraat, worden verkeersintensiteiten bepalend
voor het beleid in de stad. Op een gegeven moment
ga je dan voor de inhoud. En natuurlijk was het wel
even spannend, maar het interesseert je dan even
niet of je eigen positie in het geding komt. Achteraf
denk ik dat dat heel zuiver is.
Waarom zou je op de Dorpsstraat maatregelen treffen, terwijl op de Grevelingenweg in de
Kersenboogerd de situatie identiek of erger is? Als
wethouder Verkeer zou je niet meer met gezag kunnen opereren naar mensen die in een vergelijkbare
situatie hetzelfde vragen. Ik vind dat we een
maatschappelijk iets hebben waar we allemaal aan
meewerken en dat is verkeer. Dan moeten we ook
allemaal maar de lusten en de lasten van het verkeer
dragen. Wat we tot verkort niet aanvaardbaar vonden, moeten we maar leren wel te aanvaarden. Of
we moeten het lef hebben mensen te verbieden met
de auto te rijden en dat lef heeft niemand.
Door: Judith de Jong en Karin Vogelpoel

Colofon
Editie 2, juni 2004
Ledenblad van de PvdA Hoorn
Redactie:
Judith de Jong
judith.dejong@planet.nl
tel: 0229-273293
Karin Vogelpoel
k.vogelpoel@quicknet.nl tel:
0229-219880
Aan dit nummer werkten mee:
Jack van Es, Ed Wagemaker, Ruud Knaack, mevrouw
Barten, Simon Broersma, Sebastiaan Hol

Redactie-adres:
p/a Dubloen 72, 1628 RT Hoorn
Druk: Op/maat
Wilt u reageren op de inhoud, vormgeving, of heeft u
een andere suggesties? Neem dan contact op met iemand
van de redactie. Wij horen graag van u.
Copy inleveren voor:
De volgende editie verschijnt rond:

zondag 26 sept
begin oktober
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Rode overpeinzingen (2)
Over de beginselen
Op 1 mei 2004 presenteerden Wouter
Bos en Ruud Koole
als voorzitters van
de Beginselencommissie van de
PvdA een conceptmanifest , waarin de sociaal-democratische waarden
en idealen kort en bondig zijn beschreven. Dit manifest is het voorlopig eindpunt van een discussie
over koers en uitgangspunten in de PvdA, die bijna
20 jaar heeft geduurd. Het beginpunt van dat debat
vormde de 'overwinningsnederlaag' van 1986. In dat
jaar behaalde de PvdA een uitstekend verkiezingsresultaat, maar kon dat niet in regeringsdeelname
omzetten. Men begon zich af te vragen of dat kwam
door haar radicale standpunten en of de PvdA niet
het contact met de realiteit begon te verliezen. Die
radicale standpunten waren geformuleerd in het
beginselprogramma van 1977. Meer en meer werd
dat programma beschouwd als een tamelijk onevenwichtige neerslag van het denken binnen de sterk
geradicaliseerde PvdA van de jaren zeventig. In de
jaren daarna wilde de PvdA hiervan afstand nemen.
Men had behoefte om het denken binnen de PvdA
aan te passen aan de veranderde omstandigheden in
de economie en de wereld.
Het denken in de PvdA over de eigen positie kreeg
een sterke impuls in de jaren negentig van de vorige
eeuw. Vanaf 1989 kreeg de PvdA regeringsverantwoordelijkheid. Gedurende die periode kreeg men
te maken met financiële tegenvallers en problemen
in de sociale zekerheid. Dit stelde de relatie van de
PvdA met een deel van haar klassieke achterban, de
vakbeweging, onder zware druk. De PvdA werd
beschuldigd van heulen met de vijand. De Paarse
coalitie, die in 1994 aantrad, deed het gedachtegoed
van de PvdA nog meer verwateren. Noodzakelijke
compromissen met de VVD werden steeds meer
verdedigd als voortvloeiend uit het eigen ideeëngoed. Wat in feite gebeurde was de inpassing van de
PvdA in het liberale financieel-economische
gedachtegoed, dat door het CDA al eerder was
omarmd. Als gevolg hiervan werden de verschillen
tussen de grote partijen steeds onduidelijker en
ontstond steeds meer behoefte binnen de PvdA aan
een stuk dat opnieuw de kerngedachten van de
sociaal-democratie zou omschrijven en dat tevens

zou aangeven waarin de principiële verschillen met
de andere partijen lagen.
Voldoet het nieuwe concept-beginselmanifest aan
die behoefte? Eigenlijk niet. Aan de ene kant wordt
nog eens een aantal klassieke opvattingen van de
PvdA herhaald. Zo stelt het manifest dat "de sociaal
democratie zich onderscheidt van het liberalisme
door te syellen dat naast het recht om vrij te zijn,
iedereen de kans moet krijgen om iets van die
vrijheid te maken. Wij pleiten dan ook voor een
herverdeling van kansen en middelen om gelijkere
uitgangsposities te scheppen en voor solidariteit om
iedereen een fatsoenlijk bestaan te geven; binnen en
buiten Nederland. Wij willen een inbedding en
inperking van het marktmechanisme, om de toegankelijkheid van essentiële voorzieningen te waarborgen en om belangrijke delen van het leven vrij te
houden van de commercie". Dat is best; dat is braaf.
Maar aan de andere kant wordt ook het liberalisme
omarmd. "De ondernemingsgewijze productie is een
voorname motor van innovatie, welvaart en
werkgelegenheid… (Daarom) moeten handelsbarrières worden afgebroken om ontwikkelingslanden
een eerlijke deelname in de wereldeconomie te gunnen". In die markteconomie wil de PvdA "ruimte
bieden aan mensen die met hun kennis en
vaardigheden de welvaart van ons allen kunnen vergroten".
Deze citaten maken mijns inziens duidelijk waar de
problemen met dit manifest liggen. Er wordt niet
gekozen. Het is een opeenstapeling van vrome
wensen en opvattingen, waarover iedereen van de
SP aan de ene kant en de VVD aan de andere kant
het vaak mee eens kan zijn. En soms lijken die
opvattingen ook nog met elkaar in strijd.
Ik erken dat de maatschappij ingewikkeld in elkaar
zit. Ik erken ook dat een aantal klassieke opvattingen van de sociaal-democratie, bijvoorbeeld over de
zegeningen van een geplande economie, achterhaald
zijn. Ik erken ook dat de markt ook positieve kanten
heeft. Maar waar het in de politiek om gaat is niet
om te constateren dat de markt zijn grenzen heeft,
maar om aan te geven wanneer de markt zijn grenzen heeft. Waar het in de politiek niet om gaat is te
constateren dat er eerlijker moet worden gedeeld,
maar door aan te geven hoe er eerlijker wordt
verdeeld. Een voorbeeld. Ook ik vind dat de
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startkansen van mensen beter moeten worden

verdeeld. Maar die startkansen worden sterk
bepaald door intelligentie en door het feit of 'je wieg
gouden pootjes heeft'. Hoe wil je intelligentie
herverdelen? Wat doe je met scholen in achterstandswijken? En wat doe je met de zaak van papa?
Zijn wij voor het afschaffen van het erfrecht? Ik ben
nog groot geworden in de PvdA met de gedachte dat
alle erfenissen boven de 100 duizend gulden
moesten worden afgeroomd. En wat doen wij met
de inkomensverdeling? Aan de ene kant willen wij
dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan.
Maar zijn wij er ook voor dat iedereen recht heeft
op een exorbitant bestaan? Als wij Wim Kok mogen
geloven wel. In het manifest wordt niets over top-

inkomens gezegd. Wel dat iedereen vrij baan moet
hebben.
In het zeventiende jaarboek voor het democratisch
socialisme uit 1996 benadrukt Ruud Koole nog eens
het belang van ideologie als samenbindend middel
voor een massapartij. Ik kan mij niet voorstellen dat
dit warrige mengsel van sociaal-democratische en
liberale beginselen, waaraan geen analyse ten
grondslag ligt en dat niet is ingevuld, geschikt is als
samenbindend middel of kan enthousiasmeren. Er
valt binnen de PvdA nog een hoop werk te doen!
Door: Ruud Knaack

Wat vindt u van Prospect?
Dit is al weer de derde editie die de huidige redactie voor u heeft gemaakt. Van een aantal mensen hebben
wij al complimenten en kritiek mogen ontvangen. Maar wij zouden graag van meer mensen willen horen of
dit blad in een behoefte voorziet en wat men graag in een volgende editie zou willen lezen. Daarom hebben
wij een kleine enquête opgesteld om uw mening te peilen.
U kunt uw antwoorden via de mail opsturen naar: k.vogelpoel@quicknet.nl
of opsturen naar: Redactie Prospect, p/a Dubloen 72, 1628 RT Hoorn
1.
Welke edities van Prospect heeft u gelezen?
O November 2003
O Februari 2004

O Juni 2004

2.
Wat vindt u van de onderwerpen die tot nu toe in Prospect behandeld werden?
O Prima
O Ik zou graag meer willen lezen over de volgende onderwerp(en)..................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.
Wat vindt u van de de volgende onderdelen?
Lettertype:
O Prima
O Te groot
O Te klein
Foto’s/illustraties:
O Prima
O Te veel
O Te weinig
Leesbaarheid van de teksten O Prima
O Wisselend
O Niet goed
4. Wat zou u er van vinden als u via de mail een nieuwsbrief zou ontvangen i.p.v. een geprint ledenblad?
(Een electronische nieuwsbrief kan sneller gemaakt worden (actuele informatie) en bespaart de kosten van
drukken en verspreiden. Een gedrukt ledenblad heeft als voordeeld dat u niet van het beeldscherm hoeft te
lezen.)
O Prima
O Nee, graag zo houden
O Nee, ik heb geen e-mail O Anders ......
Overige opmerkingen:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ALVAST BEDANKT VOOR UW REACTIES
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Leden aan het woord
Mevrouw Barten is lid van de PvdA geworden,
omdat zij vindt dat je op moet komen voor mensen
die het minder hebben. In 1981 is zij in Hoorn
komen wonen. Daarvoor woonde zij in Opmeer,
waar zij voor de PvdA in de raad zat.

waren al een aantal bijeenkomsten geweest over het
Betje Wolffplein en daar ging het nu weer over. Jack
van Es vond ik heel zakelijk overkomen, ik miste de
menselijke kant een beetje. Bevestig mensen in hun
zorgen.
Wethouder van Weel heeft de mening van de
bewoners gevraagd over de inrichting van het Betje
'Ik werkte 40 uur per week, had drie kinderen waar
Wolffplein, maar toen het er op neer kwam deed zij
ik voor moest zorgen en 's avonds moest ik vaak op daar niks mee. Dat vind ik dom. Ronald Witteveen
pad voor mijn raadswerk. Als ik er nu aan terug
heeft, door een motie in te dienen, ervoor gezorgd
denk, zou ik niet meer weten hoe ik dat voor elkaar dat toch voor de inrichting gekozen werd die de
heb gekregen. In 1978 kreeg ik een baan in Hoorn
bewoners van de Kersenboogerd voor ogen hadden.
en ik ben in 1981 hier komen wonen. Rond die tijd
Dat vind ik zo (twee duimen omhoog)! De werkheb ik mijn PvdA-lidmaatschap opgezegd. Ik was
groep Kersenboogerd had daar heel veel tijd in
het niet eens met de plannen van Dales voor de
gestoken en wethouder van Weel veegde het zo van
ziektewet. Tijdens Paars herkende ik de PvdA niet.'
tafel.
Ik las in de krant dat wethouder van Weel tijdens de
Waarom bent u weer lid geworden?
raadsvergadering gedreigd had op te stappen als de
'Vorig jaar ben ik weer lid geworden van de PvdA.
raad voor een 30-km zone zou kiezen op
Pim Fortuyn stond mij zo tegen. Hij zei
‘Balkenende moet
de Dorpsstraat. Dat vind ik een vermaar wat en mensen denken niet na en
niet aankomen
schrikkelijke manier om je zin te krijgen.
lopen er maar achterna. Natuurlijk had hij
met zijn
Haar argumenten om hier tegen te zijn
wel punten aangekaard en had de PvdA
waren mij niet duidelijk.'
normen &
steken laten vallen. Maar het gaat om de
waardendebat.’
manier waarop hij dat aankaartte. Wouter
Bos is jong, duidelijk en hij vindt dat iedereen mee
Bent u van plan om weer actief te
moet doen. Daarom vond ik ook dat ik er nu weer
worden in de PvdA?
voor moest gaan. Ik heb net het beginselprogramma 'De PvdA-Hoorn heeft een sociale werkgroep en ik
van de PvdA gelezen en dat was gelukkig heel
heb aangegeven dat ik daar in mee wil werken. Ik
herkenbaar.'
kan mijn ervaring met 'de zorg' inbrengen. Het
Welke onderwerpen spreken u aan?
'De zorg. Wij hebben nu een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor onze dochter. Met de
Wet Maatschappelijke Zorg gaat de gemeente hier
straks over. Ik vind dat de PvdA hier bovenop moet
zitten om ervoor te zorgen dat dit straks goed uitpakt. Via Annelies Spork en de mail kan ik mijn
zorgen en opmerkingen goed kwijt bij Jose Smits
(Tweede Kamer, red.). Zij doet de zorg in de kamer.
Zeer direct kan je laten weten hoe beslissingen van
de Kamer in de praktijk uitwerken.
Het vreemdelingenbeleid en prépensioen zijn nu
landelijke onderwerpen waarvan ik hoop dat de
PvdA goede standpunten inneemt.'
U was 19 april bij de PvdA-bijeenkomst in de
Kersenboogerd. Wat vond u daarvan?
'Heel goed dat de PvdA dat doet. Het was alleen
jammer dat het een herhaling van stappen werd. Er

sociale beleid is in Hoorn gelukkig wel goed. De
PvdA-Hoorn moet meer naar de burgers toe gaan.
Aan ouderen vragen wat hun ervaringen zijn met de
zorg.'
In juni zijn de verkiezingen voor het Europese
Parlement. Heeft u daar iets mee of is het ver
van uw bed?
'Je weet dat Europa er is en we moeten dus ook
gaan stemmen. Als Nederland straks voorzitter is
moet Balkenende niet aankomen met zijn normen &
waardendebat. Want dat vind ik zo'n onzin. Werk!
Daar moet hij het over hebben.'
Door: Judith de Jong en Karin Vogelpoell
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Agenda
PvdA-Hoorn
Bestuur:
Het bestuur vergadert eens per maand. Deze vergadering is voor leden openbaar. Neem contact op
met de secretaris voor de datum van de eerst volgende vergadering.
Fractie- en raadsvergaderingen:
De PvdA-fractie vergadert elke maandag vanaf
20.00 uur op het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1.
Wilt u een fractievergadering bijwonen? Neem dan
contact op met de fractievoorzitter. De gemeenteraad vergadert doorgaans op de tweede dinsdag van
de maand om 20.00 uur in de raadszaal van het
stadhuis. De commissievergaderingen vinden normaal gesproken plaats op de dinsdag- en woensdagavond, eveneens (meestal) op het stadhuis. Let
hiervoor op de aankondigingen op de gemeentepagina in het Noordhollands Weekblad (ook op:
www.hoorn.nl onder ‘nieuws’)
Provincie
De agenda van de PvdA Noord-Holland is te lezen
op: www.pvda-noord-holland.nl/
Informatie over vergaderingen van Provinciale
Staten kunt u vinden op: www.noord-holland.nl
Landelijk
De Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag
en donderdag plenair. Live beelden uit de Tweede
Kamer of meer informatie is te vinden op:
www.tweedekamer.nl

Op www.pvda.nl onder ‘agenda’ kunt u de
activiteiten van Tweede-Kamerleden vinden.
Op www.hoorn.pvda.nl onder ‘agenda’ kunt u de
activiteiten in Hoorn vinden.

Vrijdag 4 juni: Regio overleg West-Friesland
Voor alle actieve PvdA-leden (raad/bestuur/college)
werkzaam of actief in de regio West-Friesland.
Zaterdag 5 juni staat een debat gepland in Hoorn.
Op het moment van dit schrijven was meer informatie nog niet beschikbaar. Op www.hoorn.pvda.nl
vindt u z.s.m. meer informatie.
Donderdag 10 juni
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Zaterdag 12 juni 10.30 uur Gewestelijke vergadering over provinciale politiek. (boringen waddenzee)
www.pvda-noord-holland.nl/
Zaterdag 19 juni: Voorjaarscongres van de
Jonge Socialisten. Op het congres worden de standpunten van de organisatie bepaald en wordt het
beleid voor de komende tijd vastgesteld. Dit keer
zal er worden gediscussieerd over de resolutie
Jeugdwerkloosheid. (www.js.nl)
1 oktober: internationale dag ouderen (pvda.nl)
8 oktober: internationale dag ouders (pvda.nl)

Contact
PvdA-Hoorn
Dolf van Dijk (voorzitter)
Saskia Stegenga (secretaris)
Ed Wagemaker(fractievoorzitter)
Website PvdA-Hoorn
Provincie
PvdA fractieondersteuning
Website PvdA Noord-Holland
Landelijk
Partijbureau (Amsterdam)
Ledenadministratie
Website landelijk
Europa
Website PES

dvdijk@xs4all.nl
s.stegenga@quicknet.nl
edcwa@xs4all.nl
www.hoorn.pvda.nl

0229-244435
0229-590967
0229 217385

pvda@noord-holland.nl
023-5144389
www.gewestnoord-holland.pvda.nl
pvda@pvda.nl
020-5512155
ledenadministratie@pvda.nl 020-5512290
www.pvda.nl
www.pesdelegatie.nl
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