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Van de Redactie
Sinds het laatste nummer van het ledenblad
Prospect heeft de PvdA afdeling Hoorn niet stil
gezeten. Dit heeft onder andere geleid tot een
zeer bevredigend resultaat in Hoorn voor onze
partij voor de Europese verkiezingen. In het
kader van deze Europese verkiezingen heeft de
PvdA Hoorn het voortouw genomen en maar
liefst twee geslaagde debatten georganiseerd
tussen Europese kandidaten van verschillende
partijen, waarbij het aan belangstellenden niet
ontbrak.
Na het zomerreces is de PvdA Hoorn weer vol
energie begonnen aan het nieuwe politieke
seizoen. Ondertussen heeft de PvdA fractie al
weer verschillende bezoeken gebracht aan
organisaties in Hoorn, zijn onze fractieleden
druk bezig met de voorbereiding van de
Hoornse stadsgesprekken en is een enquête
gehouden tijdens het festival “Wijk te Kijk”,
waarover in dit nummer meer.
Het bestuur van uw PvdA afdeling Hoorn heeft
momenteel ook de handen vol. Het Gewest
verwacht binnenkort een werkplan en begroting
van onze afdeling. Een hele klus, waarbij u ook
geraadpleegd zal worden. Op 14 oktober zal
hiertoe een extra ledenvergadering

georganiseerd worden. Zie de advertentie in dit
ledenblad. Daarnaast zijn een aantal ledenactiviteiten in voorbereiding. U wordt op de
hoogte gehouden.
Als redactie van de Prospect zijn wij nieuwsgierig naar de mening van de Hoornse PvdA
leden. Uit de in ons vorige nummer gepubliceerde enquête bleek, dat u aandacht mist voor
de oudere PvdA leden. Mede in het kader van
de internationale ouderendag op 1 oktober 2004
besteden wij in dit nummer uitgebreid aandacht
aan dit onderwerp.
Dan nog een huishoudelijke mededeling.Wij
hebben als redactie geconstateerd dat de
bezorging van ons ledenblad niet helemaal
vlekkenloos verlopen is. Met het inschakelen
van TPG post bij de bezorging van dit nummer,
hopen wij dit euvel op te lossen.
Als redactie wensen wij u veel leesplezier met
deze Prospect! Zoals altijd geldt: hebt u op en/
of aanmerkingen, laat het ons weten (zie voor
contactgegevens ook het colofon). Wij zijn
benieuwd naar uw reactie.
Met vriendelijk groet,
Karin Vogelpoel en Judith de Jong.

GEZOCHT: RAADSLEDEN M/V
De PvdA-Hoorn is op zoek naar kandidaten voor
het raadslidmaatschap in de periode 2006-2010.
(In de volgende Prospect zal meer aandacht
besteed worden aan dit onderwerp.) Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dolf van Dijk (voorzitter). Tel 0229244435,
e-mai: dvdijk@xs4all.nl.

EU debat op 22 mei 2004 in de nieuwe
Schouwburg het Park
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Even voorstellen: Hatice Kaplan, raadslid voor de PvdA in Hoorn
Wie is Hatice?
Mijn naam is Hatice Kaplan. Ik ben geboren in
Turkije in de stad Kirsehir. Ik was negen jaar
oud toen ik hier in Nederland kwam wonen.
Mijn vader was hier als gastarbeider werkzaam
en liet ons, mijn broers en zusters, overkomen
nadat hij had besloten om hier niet meer als
gast te verblijven, maar zich definitief te vestigen. Sindsdien woon ik in de Grote Waal, een
heerlijke bruisende buurt met mensen van verschillende komaf en de verwevenheid van
geuren aan culturen.Voor mij de multiculturele
samenleving in een notendop.

belang door grote onderlinge verschillen tussen
buurtbewoners.
Genoemde problemen zijn echter niet specifiek
voor de Grote Waal, ook de wijk
Kersenboogerd kampt met dit soort problemen.
Tijdens 'Wijk te Kijk' in deze wijk in september, sprak ik met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk. Ze gaven aan dat het
goed wonen was in de Kersenboogerd, ook in
het centrumgebied. Er zijn volgens de bewoners voldoende voorzieningen, zoals winkels,
een medisch centrum, sportaccommodaties e.d.
Hun klachten gaan over de overlast die ze van
hanggroepen ervaren op het Betje Wolfplein,
Cultuurshock
Vooral de oudere bewoners en vrouwen durven
Het was een cultuurshock in het begin, alles
's avonds de straat niet op te gaan. Met
was zo netjes, geordend,
doorvragen vertellen ze me
geregeld, niemand te bekennen
dat ze zelf persoonlijk geen
op straat rond zes uur…niets
overlast hebben ondervonwas meer hetzelfde..geen uniden, maar dat het gevoel
form aan naar school, niet
van onveiligheid wordt veropstaan als de leraar de klas
groot, doordat de meeste
binnen trad, mondigheid en
jongeren die elkaar daar
assertiviteit deed zijn intrede....
ontmoeten mogelijk van
Kortom nieuwe normen en
buitenlandse afkomst zijn,
waarden werden met de paplewaardoor het als bedreigend
pel ingegoten, terwijl de oude norwordt ervaren.
Grote Waal in Hoorn
men en waarden thuis deels verder
Het betekent niet dat de hangjongeren
werden ontwikkeld. Als onze buurvrouw Smit
ook daadwerkelijk overlast bezorgen. Enkele
of ome Klaas, beiden van wat oudere leeftijd
bewoners vertellen mij, dat het merendeel van
over de vloer kwamen, stonden we op om
deze jongeren elkaar zowel overdag als 's
plaats voor ze te maken uit respect. In een proavonds daar ontmoeten, omdat ze geen werk
ces van vermenging van oude en nieuwe waarhebben, niet naar school gaan, geen sport beoeden en een redelijk snelle integratie, door o.a.
fenen en door de reguliere
goed onderwijs middels extra aandacht voor
welzijnsvoorzieningen niet worden opgevantaalontwikkeling en individuele begeleiding,
gen.
voel ik mij aardig 'ingepast' binnen de
Nederlandse en met name de Hoornse gemeen- Waar ligt de oplossing om deze jongeren
schap.
weer te activeren en hun participatie aan de
gemeenschap te bevorderen en ze te wijzen
Grote Waal en Kersenboogerd
op de eigen verantwoordelijkheid daarin?
Ik ben trots op de wijk waarin ik woon, maar
de leefbaarheid in de wijk is sterk achteruit
Ik ben van mening dat we in eerste instantie
gegaan. Zwerfvuil op straat, de onveiligheid die moeten erkennen dat er verschillen zijn tussen
door bewoners wordt ervaren, hanggroepen die diverse bevolkingsgroepen en dat de onverenigoverlast veroorzaken, criminaliteit, verharding
baarheid van bepaalde normen en waarden
in de omgangsvormen en eenzaamheid door het spanningen over en weer geeft. Hierdoor komt
niet of nauwelijks aanwezig zijn vandialoog
het voor dat mensen zich tegenover elkaar
onder buurtbewoners. De sociale samenhang
plaatsen in plaats van naast elkaar.
lijkt onder druk te staan, het gemeenschappelijk Een oplossing begint met het erkennen en
belang is ondergeschikt aan het individueel
accepteren van die verschillen en onder
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ogen zien dat met een willekeurig aanpak niet
iedereen benaderd wordt. Wat voor de één
vanzelfsprekend is, kan voor de ander extreem
overkomen. Het werken aan een beter leefklimaat binnen een buurt of wijk is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen.
In plaats van iedereen over een kam te scheren,
moeten we proberen om naar elkaar te luisteren
en oplossingen te creëren die aansluiten bij de
behoeften die er zijn.
Ik ben dan ook blij dat we diverse instrumenten
hebben die op wijk of buurtniveau ingezet worden. We passen maatwerkachtige oplossingen toe
om bepaalde groepen mensen beter te bereiken
en ze deel te laten nemen aan de gemeenschap
waarin ze wonen.
Een zo’n maatwerk oplossing is bijvoorbeeld het
project "Bo Futuro" (jouw toekomst) dat tot doel
heeft om onze jonge Antilliaanse en Arubaanse
bewoners beter toe te rusten op een plek binnen
onze maatschappij. Het project is een groot succes. Velen van hen zijn d.m.v. het project geleid
naar school, werk of nemen anderszins deel aan
een activiteit. Het is jammer dat het project een
tijdelijk karakter heeft, omdat de financiering via
de overheid stopt. Persoonlijk vind ik dat dit

soort initiatieven gestimuleerd moeten worden
en zulke successen behouden moeten blijven,
door er als gemeente geld in te steken. Ze dragen
immers bij aan het welzijn van onze inwoners en
indirect weer aan een prettiger woonklimaat. Het
voorkomt dat mensen op straat terecht komen en
in de criminaliteit belanden. Ik ben voorstander
van maatwerkoplossingen die preventief bijdragen aan problemen die we met elkaar constateren en tegenkomen in onze directe omgeving.
De eigen zelfredzaamheid van mensen staat
voorop, maar als het nodig is om een specifieke
aanpak te hanteren, die goed aansluit bij de
behoefte van onze inwoners en die bijdraagt aan
betere levenskwaliteit, dan moeten we dat zeker
niet nalaten. De bewoners nemen hierin initiatieven om hun leefomgeving aangenamer te
maken, daar moet de politiek aan bijdragen.
Zo'n organisatie als 'Wijk te
Kijk' in Kersenboogerd, waarin
iedereen de verantwoordelijkheid neemt om deze dag te laten
slagen, is een goed voorbeeld
van een ontmoeting met elkaar
waarin dialoog met elkaar centraal staat.

PvdA enquête tijdens Wijk te kijk in de Kersenboogerd
Tijdens het festival “wijk te kijk” in de Kersenboogerd op zondag 5 september heeft de PvdA Hoorn
een enquête gehouden onder voorbijgangers. Uit de enquête kwam naar voren dat de meeste wijkbewoners zeer prettig in de Kersenboogerd wonen. De verschillende activiteiten in de buurt en in het
wijkcentrum worden als positief ervaren. Wat minder wordt ervaren is de overlast van mensen die
hangen op het Betje Wolffplein. Met name worden de mensen genoemd die zowel bij het station als
voor de supermarkt van Vomar staan. Ook de scheurende brommers door de buurt worden niet met
gejuich ontvangen.
Opvallend was dat meerdere mensen zich ergerden aan de negatieve naam die de Kersenboogerd nog
steeds heeft bij vooral mensen die er zelf niet wonen. De PvdA enquête laat duidelijk zien dat
afgezien van de bovengenoemde problemen de meeste mensen zeer tevreden zijn in de
Kersenboogerd.
De PvdA Hoorn realiseert zich dat het tij ten goede aan het keren is voor de Kersenboogerd, maar
dat de gemeente wel een dialoog moet aangaan met de mensen die “hangen” in het stationsgebied.
Ook al doen deze mensen helemaal niks, zij worden toch door de meeste bewoners als
bedreigend ervaren.Naast deze enquête hadden wij als PvdA afdeling Hoorn ook een
informatiekraam. Op deze mooie zonnige zondagmiddag was het een komen en gaan
van raads en bestuursleden. Ook de beide wethouders hebben hun steentje bijgedragen.
Wij als fractie en bestuur kunnen weer met veel plezier op deze jaarlijks terugkerende
dag terug-kijken. Door: Simon Broersma.
Vernieuwde website
De website van PvdA-Hoorn heeft sinds kort een nieuw jasje. De site ziet er nu hetzelfde uit als de
landelijke website van de PvdA. Via onze website proberen we u zo veel mogelijk op de hoogte te
houden van actuele politieke zaken. Dus wilt u op de hoogte blijven van de Hoornse politiek? Kijk
regelmatig op: www.hoorn.pvda.nl !
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Met vriendelijke groet, Jaap Linnenkamp en Karin Vogelpoel(webmasters).

Rode Overpeinzingen (3), door: Ruud Knaack, bestuurslid
Enkele weken geleden moest Geert Wilbers de
beeld beter aan de criteria dan Roemenië. En dat
VVD verlaten. Zijn positie binnen de VVD werd land kan al in 2008 lid worden. Hieruit volgt dat
te omstreden. Niet het 10-puntenplan, dat de
het meer dan redelijk lijkt dat de onderhande
VVD naar rechts moest trekken, brak hem op.
lingen met Turkije gestart worden voor een volDaar kon over worden gediscussieerd. Maar
waardig lidmaatschap.
wat voor de VVD onacceptabel was, is dat
Wilders zich niet kon neerleggen bij het
Het probleem met dit standpunt is, dat de
fractiestandpunt over de mogelijke toetredbevolking van de EU zich nooit over het
ing van Turkije bij de Europese Unie.
lidmaatschap van Turkije heeft kunnen
Het officiële VVD-standpunt is, dat Turkije
uitspreken. Dat geldt trouwens ook voor
in de toekomst lid kan worden van de EU,
de andere toetredingen. Waarom mag de
indien het zou voldoen aan de door de EU gefor- bevolking zich nooit over een mogelijke uitbreimuleerde criteria van Kopenhagen. Deze criteria
ding uitspreken? Dit ondergraaft de het gevoel
behelzen dat Turkije een democratische staat
van betrokkenheid van de burgers bij de EU.
moet zijn, dat Turkije een markteconomie is die
Men kan volhouden dat opiniepeilingen uitkan concurreren op de Europese markt en dat
wijzen, dat eerdere uitbreidingen geaccepteerd
Turkije de rechtsregels van de EU moet
werden. Bij Turkije ligt dat onduidelijker. Een
accepteren, de zogenaamde ‘acquis communaureden des te meer om een discussie hierover te
taire’*. Wilbers meent dat Turkije nooit lid kon
beginnen.
worden en dat heeft hem binnen de VVD
* Het “acquis commu- Een tweede argument pro zijn de
de kop gekost.
nautaire” betreft de
geopolitieke belangen van Europa in
gemeenschappelijke
De kwestie Wilbers heeft mij niet kun- onderbouw van recht- het Zuid-Oosten. Europa heeft
nen loslaten. Waarom is het standpunt
en en plichten die alle belang bij rust aan dat front. De toelidstaten uit hoofde
dat Turlije geen lid kan worden zo
treding van Turkije bij de EU geeft
van
de
Europese
Unie
beladen? Omdat het ook wordt
een duidelijk signaal af dat Europa
bindt. (bron:
gehuldigd door ultra-rechts? Is het om
niets tegen de islam heeft, alleen
http://europa.eu.int)
die reden al een onfatsoenlijk standpunt?
tegen een extreme islam. Toetreding
Op het gevaar af ook uit de PvdA te worden
van een seculier Turkije kan zorgen voor goede
gezet, ben ik in de materie gedoken. En heb ik
betrekkingen met de islamitische wereld. Een
voor mezelf de argumenten voor en tegen op een mogelijk afwijzen zou een gevoel van ‘zie je
rijtje gezet. In dit stukje maak ik daar verslag
wel’ kunnen oproepen. Het zou Turkije kunnen
van.
brengen tot het verlaten van het democratiseringspad. Ook dit argument vind ik niet overIk zal met de deur in huis vallen. Ook ik ben
tuigend. Zouden wij bijvoorbeeld ook Marokko
tegen het lidmaatschap van Turkije van de
toelaten als lid van de EU wanneer het zou volEuropese Unie. Niet omdat het een islamitisch
doen aan de criteria van Kopenhagen?
land is. Maar omdat ik de argumenten tegen
sterker vindt dan de argumenten voor.
Dit brengt ons op het voornaamste bezwaar
Wat zijn de argumenten voor toetreding van
tegen het lidmaatschap van Turkije. Is Turkije
Turkije? Al in 1963 sloot Turkije een
wel een Europees land? Nu moet
Associatieverdrag met de EU. In
meteen worden gesteld dat Europa
1987 heeft het land het formele lidmerkwaardig met het begrip Europa
maatschap van de EU aangevraagd.
omspringt. Zo mag Israël al jaren meeIn 1997 werd het land op de officiële
doen met het songfestival en de
lijst van kandidaat-leden gezet. Dit
Europese voetbalbekers, terwijl Israël
betekende dat als het zou voldoen aan de criteria toch duidelijk geografisch in Azië ligt. Maar
van Kopenhagen, het formeel lid kon worden.
deze gekheden mag ons niet weerhouden de
Nu moet gezegd worden dat het land veel heeft
vraag te stellen, waar nu precies Europa ophoudt
gedaan en nog steeds doet om aan de criteria te
en welke landen eventueel kunnen toetreden.
voldoen. Op dit moment voldoet het bijvoorEen makkelijk antwoord is op deze vraag niet 4

te geven. Er zijn minstens 2 landen die deels in
Europa en deel in het Aziatische continent
liggen. Dat zijn Rusland en Turkije. Meent men
nu oprecht dat eens Rusland lid kan worden van
de EU, omdat een klein deel van haar grondgebied in Europa ligt? Meent men oprecht dat men
een zo groot land met een bevolking van 160
miljoen lid wil laten worden van de EU? Voor
iedereen die kan nadenken, zal het antwoord nee
zijn.
Voor Rusland zou nog pleiten dat
het van oorsprong een Europees
land is. Dat geldt niet voor
Turkije. De bakermat van Turkije
ligt in Anatolië. Het Turkse Rijk
ontstond uit één van de
Seltsjoekse staten met als hoofdstad Konya. Onder leiding van
Bey Osman I Gazi werd vanaf het
midden van de dertiende eeuw grote delen van
het Seltsjoekse rijk veroverd. Pas in de 14e eeuw
werd de Bosporus overgestoken. Vervolgens
werden grote delen van Europa veroverd. Maar
zelfs op het toppunt van het Osmaanse (Turkse)
rijk lag het grootste deel van het Rijk in
(Klein)Azië en Noord-Afrika. Het huidige Irak
en Egypte maakten bijvoorbeeld deel uit van het

Osmaanse Rijk. Na de 17e eeuw werd het Rijk
weer langzaam teruggedrongen tot het oorspronkelijke grondgebied. Tot het huidige
Turkije wat wij kennen.
Naast dit principiële argument is er ook nog een
politiek argument. Uit de geschiedenis van
bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk kan geleerd
worden dat een land dat uit vele verschillende
volken bestaat, niet te groot mag worden. Anders
wordt het onbestuurbaar en bezwijkt
het aan allerlei middelpuntvliedende
krachten. Een voorbeeld van deze
stelling is het Romeinse Rijk.
Anders gezegd: EU zal eens moeten
kiezen tussen uitbreiden en
verdiepen. De gebeurtenissen na 11
september maken duidelijk dat er
behoefte bestaat aan een krachtig
Europa dat niet aan de leiband van Amerika
loopt. Er is grote behoefte aan een eigen
Europese defensie en buitenlandse politiek. Hoe
meer landen de EU opneemt des te moeilijker
wordt het om dit ideaal te realiseren. Uiteindelijk
gaat het om de vraag of wij Europa ook politiek
op de kaart willen zetten, of dat Europa uiteindelijk niet meer is dan een economische
vrijhandelsgebied.

Freddy Weima: Streekplan nadert Grande Finale
Het afgelopen jaar heeft u regelmatig kunnen
lezen over de nieuwste ontwikkelingen rondom
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord,
het streekplan dat ook voor Hoorn en WestFriesland zal gelden. Inmiddels naderen we de
grande finale, de besluitvorming in de
Statenvergadering van 11 oktober.
De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Begin
dit jaar ging het streekplan de inspraak in. In
antwoord op alle gemaakte bezwaren heeft
Gedeputeerde Staten (GS) de concepttekst op
een aantal punten aangepast. Voor Hoorn was
opvallend dat GS een ommezwaai heeft gemaakt
in het standpunt over bouwen ten westen van de
A7. Was GS vorig jaar nog voorstander van het
groen houden van het gebied tussen HAL
(Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk) en HES
(Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec), dit voorjaar
besloot GS toch een regionaal bedrijventerrein te
willen op deze plek. Het gaat om een locatie ten
zuiden van Berkhout, dus niet in de
Leekerlanden. Over dit onderwerp gaan we
straks verder. Dit bedrijventerrein was niet de
enige verandering. Zo krijgt de gemeente Texel

toch ruimte om te bouwen, zodat de 800 (!)
bezwaren van dit eiland niet voor niets zijn
geweest.
In oktober volgt – zoals gezegd - definitieve
besluit over de statenvoordracht van GS. De
verwachting is dat die het gaat halen, maar dat er
op belangrijke punten amendementen kunnen
komen. Als oppositiefractie zullen wij ons daar
natuurlijk niet onbetuigd in laten.
Wat vindt de PvdA Noord-Holland van de
voorstellen?
De PvdA Noord-Holland kan zich op veel punten vinden in het voorgestelde
Ontwikkelingsbeeld, maar zou het wel willen
aanscherpen. Het ontwikkelingsbeeld geeft de
gemeenten veel vrijheid in het bepalen van
locaties voor bijvoorbeeld woningbouw. De
Noord-Hollandse PvdA-fractie vindt dit een
prima idee, maar wil daar wel eisen aan
verbinden. Zo moet van te voren bepaald worden
hoeveel van de nieuwe woningen naar jongeren, ouderen en gehandicapten gaan. Als 5
we dat niet zouden doen, wordt de al bestaande

woningnood onder deze groepen verergerd.
Verder vindt de PvdA Noord-Holland dat er te
snel wordt gezocht naar nieuwe locaties voor
bedrijventerreinen. Kijk eerst eens kritisch naar
de bestaande ruimte, waar momenteel vaak leegstand is, luidt onze boodschap.

willen de hele discussie in een breder perspectief
plaatsen. GS hebben voorgesteld dat de gemeenten gezamenlijk een ‘regionale bedrijventerreinvisie’ ontwikkelen. In onderlinge samenspraak
moeten gemeenten binnen bepaalde ‘zoekgebieden’ plekken aanwijzen waar lokale bedrijventerreinen kunnen komen. De provincie
Streekplan op straat
wijst regionale bedrijventerreinen aan. De statenBegin september heeft de statenfractie samen
fractie vindt dit een beetje gek. Immers: je moet
met lokale partijgenoten straatinterviews
de hele ontwikkeling van bedrijventerreinen in
gehouden over de belangrijkste onderwerpen
samenhang met elkaar bekijken. Alleen zo kun je
rondom het Ontwikkelingsbeeld. Ook Hoorn
een bijdrage leveren aan een evenwichtige
deed mee (tijdens ‘Wijk te Kijk’ in de
economische ontwikkeling in de regio. Het van
Kersenboogerd). In alle steden kwam een opval- bovenaf aanwijzen van regionale bedrijventerlend beeld naar voren: velen vinden dat er te
reinen is op dit moment ook onhandig: er is
weinig woningen voor jongeren zijn, maar dat
gewoon te weinig steun voor in de regio. Niet
het behoorlijk goed gesteld is met de bereikalleen in West-Friesland, ook bijvoorbeeld
Het
standpunt
van
de
fractie
van PvdA Hoorn Heerhugowaard is erg
baarheid per auto en openm.b.t.
de
lokatie
van
een
nieuw
locatie voor
baar vervoer. Vooral het
ongelukkig met het terrein
bedrijven:
eerste punt bevestigt onze
dat voor hun aangewezen is.
inzet: meer bouwen voor
De uitgesproken voorkeur van de fractie gaat
doelgroepen, want niet
uit naar een bedrijfslokatie ten westen van de De PvdA-fractie vindt dat
iedereen leeft in een stan- A7. Daarbij staat de keuze voor het terrein
gemeenten in samenspraak
'rondom McDonalds en het benzinestation'
daardgezinssituatie. De
met elkaar moeten bepalen
met stip op de eerste plaats. Wij denken dat
tevredenheid over de
waar zowel lokale als
bebouwing van de westelijke kom van de A7
bereikbaarheid is een
landschappelijk het beste is in te passen. Van regionale bedrijventerreinen
belangrijk signaal, maar wij groot belang is daarbij dat het gebied daar- komen. De provincie moet
blijven ons natuurlijk sterk omheen als buffer met verblijfsgroen en water hiervoor het initiatief
kan (moet) worden ingevuld, teneinde verde- nemen. Pas als na maximaal
maken voor de oplossing
re uitbouw richting Alkmaar te voorkomen. Dit
van knelpunten.
twee jaar blijkt dat gemeengebied ligt ook gunstig voor de as Alkmaarten er niet uitkomen wijst
Zwolle. Verder is van belang de aansluiting
Bedrijventerrein A7
de provincie terreinen aan,
op de A7 in ogenschouw te nemen: er zijn
weinig
tot
geen
aanpassingen
nodig,
Sinds GS heeft besloten om
op basis van een evenwaardoor kostbare ingrepen niet noodzakelijk wichtig oordeel. Het is nu
een bedrijventerrein ten
zuiden van Berkhout toe te zijn.
dan ook te vroeg is om een
staan is er veel onrust ontstaan. Zo liet de kerszo ingrijpend besluit over een bedrijventerrein
verse actiegroep ‘Berkhout is boos’ veelvuldig
ten westen van de A7 te nemen. Eerst goed overvan zich horen. De Hoornse PvdA is ook
leggen en dan een knoop doorhakken. De statenontevreden over het voorstel. Zij zien liever een
fractie zal dan ook een voorstel indienen dat
bedrijventerrein in een deel van de
erop neerkomt dat er eerst een regionale beLeekerlanden, waar nu al onder meer een Mc
drijventerreinenvisie moet komen, voor àlle
Donalds te vinden is. De gemeente Westerbedrijventerreinen in Noord-Holland Noord. En
Koggenland is daar weer faliekant tegen.
pas daarna een afgewogen besluit nemen.
Kortom: veel gesteggel in het West-Friese. Ook
de Staten zijn erg verdeeld over een bedrijvenNaar onze inschatting kunnen we op deze manier
terrein van de A7. Tijdens de commissieveruit de impasse komen waarin de discussie over
gadering bleek dat alleen het CDA het voorstel
het A7-terrein zit. Maar we hebben wel de steun
volmondig steunt. De VVD twijfelt, Groen Links van andere partijen nodig. Anders moeten we als
en SP zijn tegen en D66 heeft alleen nog maar
fractie alsnog een besluit nemen over afzonderover de algemene systematiek van het streekplan lijke terreinen, al dan niet aan de A7. Daar
gesproken. Kortom, het kan nog alle kanten op.
hebben we nu nog geen definitief standpunt over
ingenomen. het belooft op 11 oktober spannend
Maar wat vindt de PvdA Noord-Holland? Wij
te worden…
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Leden aan het woord: REMCO VAN OOSTEN
Wouter Bos zag ik laatst bij Barend & Van Dorp,
Remco van Oosten woont in de wijk Grote Waal hij kwam naar mijn idee niet onaardig over. Je
en is Commercieel manager bij een uitzendorgan- zag echte emoties, boosheid over de kabinetsplanisatie in West-Friesland.
nen. Dat vond ik tot nu toe vaak niet het geval.
Alsof er van te voren te veel door zijn adviseurs
Waarom ben je lid geworden van de PvdA?
werd ingeprent wat hij moest zeggen. Nu leek het
‘Mijn schoonvader was actief op Europees
meer gemeend, meer spontaan.’
niveau. Regelmatig zei hij: “de PvdA, dat is echt
wat voor jou”. Met dat idee heb ik een tijdje
Zijn er in Hoorn zaken die je opvallen?
rondgelopen, maar ik heb er verder niets mee
‘Zoals ik eerder al aangaf ben ik niet goed op de
gedaan. Toen mijn schoonvader vorig jaar over- hoogte van de politiek in Hoorn. Maar er zijn wel
leed, vond ik dat het tijd werd om lid te worden. een aantal zaken die mij opvallen. Het verkeersIk ben op dit moment passief lid, betaal contribu- beleid is bijvoorbeeld dramatisch. Het wordt
tie, maar sta in feite nog aan de zijlijn. De mails steeds lastiger om ergens te komen in de binnendie ik krijg, lees ik wel.
stad. Ik kan mij goed voorstellen dat als je er
Ik wil mezelf niet écht links noemen. Sociaal lib- woont, dat je dan minder verkeer wilt. Maar soms
eraal is het waarschijnlijk meer. Maar bij de
moet je verder kijken dan individuele belangen.
PvdA vind ik een aantal punten terug die ik heel Ook de hele situatie betreffende de bouw van “het
belangrijk vind. Dan bedoel ik vooral het sociale Park”. De genomen beslissingen en niet genomen
karakter van de partij: Prépensioen, VUT, onder- verantwoordelijkheden vind ik politiek ontoelaatwijs en zorg. Kijk, de SP gaat bijvoorbeeld ook in baar. Het plein ervoor dat men even niet in de
op die punten, maar ik vind dat de SP daar te ver begroting heeft meegenomen. Dat zijn zaken die
in doorslaat. De PvdA is meer realistisch
ik niet begrijp. Als je met
en bekijkt een probleem ook vanuit
begrotingen werkt dan plan
andere kanten.’
je vooraf toch goed, dan
hou je daar toch rekening
Hoe bevalt het nu om PvdA-lid te zijn?
mee? Schandalig gewoon.
‘De PvdA in Hoorn ken ik niet goed. Het
is voor mij moeilijk me daar een mening
Wat mij verder opvalt, is
over te vormen. Maar ik heb wel het
dat mensen zich constant
gevoel dat de PvdA, landelijk in ieder
onveilig voelen. Strookt dit
geval, te bescheiden is. Men zou zich
beeld wel met de werkemeer moeten profileren. Ik mis krachtige uitlijkheid en wordt dit gevoel niet mede gevoed
spraken in de PvdA-top. Voorzichtigheid is natu- door de overheid? Om de werkelijke onveiligheid
urlijk vaak belangrijk, maar de kiezers verwach- wat terug te dringen, zou er o.a. meer budgetten dat de PvdA de aanval inzet op de kabinetsruimte moeten komen voor jongerenwerkers.
plannen. Dit kabinet is zo arrogant en kweekt
Jongeren moeten een eigen plek hebben, waar ze
alleen maar tegenstellingen binnen onze
hun ei kwijt kunnen, er moeten buurtwerkers zijn
maatschappij. Daar zou een krachtige reactie
om jongeren te begeleiden. Ik heb nu het idee dat
tegenover moeten te staan. In de Volkskrant stond die mensen er te weinig zijn. In de Grote Beer
een heel klein artikel over een
(Grote Waal) is meen ik een
door de PvdA opgestelde “tegen
buurtwerker, maar als ik het goed
begroting” die door het CPB
heb begrepen werkt men met een
was nagerekend. Volgens het
klein budget. Dan blijft het
CPB klopte de begroting. Dan
behelpen.’
zou je toch denken dat de PvdA
Hoe kijk je aan tegen de EU?
daar veel ruchtbaarheid aan zou
‘Ik vind het heel belangrijk dat
geven? Maar uiteindelijk stond
Nederland in de EU deelneemt.
er maar een heel klein artikeltje over in Wouter Bos Maar ik betreur het dat Nederland zo goed naar
de Volkskrant. Dus toch een losse flodde Europese Commissie luistert. Daarmee
der of bescheidenheid?
bedoel ik vooral dat Zalm en het kabinet de
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staatsschuld willen aflossen en de begroting sluitend wilden maken. Ik vind dat Nederland minder rigide moet zijn,
net als Frankrijk en
Duitsland. Kijk naar
de ontwikkelingen
binnen ons land, wees
daarin flexibel en dan
maar niet altijd de
braafste jongen van de
klas. Als je je zo
opstelt, dam krijg je
dat hoe dan ook een
keer terug. Nu heeft Nederland het voorzitterschap, denken we nou echt nog dat wij belangrijke beslissingen door kunnen voeren en dat
we daar een meerderheid voor gaan krijgen, als
we ons zo opstellen? Diplomatiek pakken we het
niet handig aan. Nederland zal gedurende het
voorzitterschap uiteindelijk afgerekend worden
op z’n eeuwig belerende vingertje.’

Zouden er meer taken overgedragen moeten
worden aan de EU?
‘Als Nederlanders in een ander
EU-land willen werken lopen ze
vaak tegen problemen aan.
Hetzelfde geldt als je een partner uit een ander EU-land hebt.
De regels zijn daar vaak anders,
ander staatsrecht. Ook zou ik het
een goede zaak vinden als pensioen en CAO’s in bepaalde
branches gelijkgetrokken zouden
worden. Er zijn nu al ondernemingsraden van
bedrijven, met vestigingen in meerdere landen,
die op Europees niveau samenwerken. Dat is een
positieve ontwikkeling. Ook zou de EU meer
gezicht moeten krijgen. Onderling mag best
verdeeldheid zijn, maar extern bv. “de kwestie
Irak”, daar zouden we harder in moeten zijn. We
lopen in Europa nog teveel Amerika achterna.’

Ouderen binnen de PvdA, door Trees Sonneveld
Al heel lang zijn er werkgroepen in de partij, zo
spiegelt het werk van de adviesgroep:
ook voor ouderen. Deze groepen denken mee
-De nieuwe “Wet Maatschappelijke
over het beleid van de partij
Ondersteuning”
Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid
op landelijk en provinciaal Organiseert symposium
Hoe gaat deze eruit zien, wie
niveau.
gaat het betalen?
Het is belangrijk om te
Het symposium wordt gewijd aan het
-Ouderen en hun belangenbeonderwerp Gratis Openbaar Vervoer.
weten wat zij doen en
hartigers in Europa.
Dag:
6
november
2004
daarom schrijf ik dit artikel.
De sociaal democratische fracTijd:10.30-15.30 uur in het Provinciehuis
tie heeft een aparte ouderen
in Lelystad.
De provinciale werkgroep
Sprekers: Michel van Hulten, Michael vd organisatie: ESO. Dit voorjaar
De provinciale werkgroep
Vlis, Remco Mast. Hans Ouwerkerk is
hebben zij gezorgd dat punten
komt regelmatig in Haarlem dagvoorzitter en Wouter Bos zal de dag
die voor ouderen van belang
afsluiten.
bijeen en organiseert regelzijn in het verkiezingsmanifest
Kosten: geen
matig provinciale
van de PES terecht gekomen
bijeenkomsten. Bij de laatste U kunt zich aanmelden via de reserveerli- zijn. Twee leden in het LAO
Europese verkiezingen is in jn van de PvdA 020 5512295, nummer
hebben internationale ervaring.
bijeenkomst: 5165. Wie geinteresseerd is Daarnaast is er een Europees
Sloterdijk gesproken over
kan nadere informatie bij mij krijgen en we Platform Ouderen.
ouderenbeleid in Europa.
kunnen gezamenlijk gaan
Een interessante
-Ramp dreigt in ouderenzorg
per auto.
bijeenkomst, waar met name Trees Sonneveld
Gerdi Verbeet, lid van de
0229219335
Elske ter Veld (oudtc.sonneveld@quicknet.nl
Tweede Kamer fractie bestaatssecretaris, momenteel
schrijft de plannen van het
adviseur op het gebied van pensioenen/AOW)
kabinet t.a.v. de ouderenzorg.
een boeiend verslag gaf over de internationale
Mocht u interesse hebben in het de nieuwsbrief
ontwikkelingen op het gebied van ouderenbeleid. ‘Respons ‘van de adviesgroep, het partijbureau
verzorgd de verzending. Het adres is:
De Landelijke Adviesgroep Ouderen (LAO)
Partijbureau t.a.v. Maria Dijkman Postbus 1310
De landelijke Adviesgroep geeft de nieuwsbrief
1000BH A’dam, e-mail: mdijkman@pvda.nl
‘Respons’ uit. Het laatste nummer (mei) weerU kunt ook contact met mij opnemen.
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Op Pad met Piet Brandsen
Piet Bransen, raadslid voor de PvdA in Hoorn bracht samen met redactielid Judith de Jong een bezoek aan Gerrit van
der Neut, werkzaam in onder andere het St. Josefpark. De moeder van Piet Brandsen woonde 27 jaar lang in het St.
Josefpark. Daarnaast kwamen Piet en Gerrit elkaar regelmatig tegen in het maatschappelijke leven in Blokker.
Gerrit van der Neut is 55 jaar en Clusterdirecteur van het St. Josefpark, de Perelaar en het Noorderlandhuis. Dit zijn
verschillende woonzorgcentra van de woonzorggroep Wilgaerden. Dhr. Van der Neut is van huis uit verpleegkundige,
heeft gewerkt in de psychiatrie en volgde verschillende managementcursussen. Van der Neut: “Ik heb altijd veel affiniteit
met ouderen en zorg gehad en zie mijn werk als een leerschool voor mijzelf”.

“Er is veel veranderd sinds ik 21 jaar geleden
kansen. Ik heb er bovendien begrip voor dat de
begon in het St. Josefpark. Vroeger schreven
overheid keuzes moet maken. In Nederland is
ouderen zich veel eerder in bij een bejaardenhet zo dat we solidair zijn. Er zijn nog veel meer
huis. Ook als ze geen zorg nodig
mensen die geld nodig hebben. De
“Maar ik moet erbij
hadden. Tegenwoordig hebben we
overheid heeft de plicht daar haar
zeggen dat we het alleen
een indicatiecommissie die bepaald
verantmet ons personeel niet
of mensen in aanmerking komen
woordelijkheid in te nemen.
voor een plekje in het St. Josefpark. zouden redden. Wij
Nu hebben we het geluk dat wij
hebben
gelukkig
hulp
van
Die indicatie is met de tijd ook veel
goed in staat zijn gekwalificeerd
vrijwilligers die activiteitzwaarder geworden. We leveren
personeel aan te trekken. Daar moet
en begeleiden van onze
tegenwoordig dus veel meer zorg
je ook in investeren. Bijvoorbeeld
bewoners. Deze
aan onze bewoners.
door het aanschaffen van hulpmidHet St. Josefpark is een verzor-ging- vrijwilligers zijn voor ons delen. Een tillift kan je helpen je
shuis, waar mensen wonen met een onmisbaar.”
ziekteverzuim te beheersen. Maar
zwaardere indicatie. Wij hebben hier bijvoorik moet erbij zeggen dat we het alleen met ons
beeld een huiskamerproject voor demente oudpersoneel niet zouden redden. Wij hebben
eren. Door middel van activiteiten proberen we
gelukkig hulp van vrijwilligers die activiteiten
zo structuur aan te brengen in de dag van deze
begeleiden van onze bewoners. Deze vriouderen. De Perelaar daarentegen is een comjwilligers zijn voor ons onmisbaar.”
plex voor zelfstandig wonende ouderen. Sinds
niet alle lange tijd hebben we in de Perelaar een
Wat verandert er precies in 2006 op het
prima maaltijdvoorziening, een zogenaamde
gebied van de ouderenzorg?
satellietkeuken. Tegen geringe prijs kunnen
“In 2006 gaat de wet Maatschappelijke
bewoners van het WoZoCo (Woonzorgcomplex)
Ondersteuning (WMO) in. Deze wet maakt dat
hier een maaltijd nuttigen of een koude maaltijd
de lokale overheid een eigen budget krijgt voor
komen halen. Maar ook mensen van buitenaf
o.a. thuiszorg en dat de gemeente de vrijheid
zijn welkom. Overigens heeft Roger Tonnaer,
krijgt dit budget naar keuze te besteden. De zortegenwoordig wethouder voor de PvdA in Hoorn ginstellingen gaan dan als het ware diensten aaneen voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkom- bieden aan de gemeente. Het zou dan zomaar
ing van deze satel-lietkeuken in de Perelaar.”
kunnen gebeuren dat ouderen gaan shoppen.
Daar bedoel ik mee dat ze het aanbod aan zorg
Hoe staat het naar uw mening met de
in verschillende gemeenten met elkaar gaan
kwaliteit van de ouderenzorg?
vergelijken en daarin keuzes gaan maken.
“Natuurlijk hebben wij ook te maken gehad met
De samenwerking met de gemeente is vanaf het
financiële beperkingen. Wij hebben deze echter
moment dat de
redelijk goed kunnen opvangen. De
WMO ingaat let op:
kwaliteitscriteria voor het verlenen van zorg zijn
nog belangrijk- Extra ledenvergadering
bij ons niet naar beneden bijgesteld. Natuurlijk is er dan nu.
PvdA op 14 oktober
het zo dat er altijd wel wat gedaan kan worden
Gelukkig
aan de uitkering voor ouderen, maar over het
hebben we ook 2004, 20.00 uur in de
algemeen hebben we hier niets te klagen.
nu al heel
Magneet, te Hoorn. U
Misschien is dat wel een beetje een afwijkend
goede constandpunt, ja. Maar ik zie dat soort zaken ook als tacten met de ontvangt een uitnodieen uitdaging. Het geeft je ook weer nieuwe
gemeente. De ging thuis.
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Perelaar en de nieuwbouw voor het St. Josefpark
zijn daar voorbeelden van. Soms is het ook wel
lastig om iets bij de gemeente voor elkaar te krijgen. Onze bewoners maken veelal gebruik van
een rollater. Dan is het niet handig als je stoep
schots en scheef ligt. Door de toevallige bemiddeling van de politieke partij “Hoorns“.
Bent u bekend met de voorzieningen die de
gemeente Hoorn speciaal voor ouderen
beschikbaar heeft?
Ik ken de bijzondere bijstand. De ervaring leert
dat hier minder mensen gebruik van maken dan
dat er mensen zijn die er recht op hebben.
Mensen zijn vaak trots of hebben gene. Durven
niet toe te geven dat ze die extra’s die de
gemeente biedt nodig hebben. Van de ouderenbezoeken heb ik nog nooit gehoord.”
Piet Brandsen legt uit dat de ouderenbezoeken
speciaal bedoeld zijn om mensen op de hoogte te
brengen van de mogelijkheden die de gemeente

hen biedt. De ouderenbezoeken worden georganiseerd door de gemeente Hoorn. De medewerkers van de gemeente komen ervoor bij de
mensen thuis. Gerrit en Piet zijn positief over de
mogelijkheid van een bezoek van zo’n voorlichter aan woonzorggroep de Wilgaerden.
Heeft u een boodschap aan de PvdA Hoorn?
“Mijn boodschap is dat ouderenzorg belangrijk
is en steeds belangrijker wordt. Er ontwikkelt
zich momenteel een dubbele vergrijzing. Er
komt een grote groep mensen aan die binnenkort
65 wordt. Deze groep wordt ook nog eens veel
ouder dan dat we vroeger werden. Dit betekent
dat de gemeente, zeker nu de WMO zoveel verplichtingen schept, veel aandacht moet besteden
aan het ouderenbeleid. We hebben
elkaar nodig en ik heb er alle vertrouwen in dat
we tot een goede samenwerking blijven komen.”
Door: Judith de Jong

Landelijk PvdA voorzitter over de bezuinigingen van het Kabinet:
In een speech voor het Politiek Forum van zaterdag 25 september noemt PvdA voorzitter Ruud
Koole de visie van het kabinet hardvochtig. Er is
nauwelijks plaats voor solidariteit. Bovendien
zijn de plannen economisch ondoordacht.
Het kabinetsbeleid is kortzichtig neoliberaal.
Blind vertrouwen in de markt, procyclisch,
bevoordeling van de rijken en in oorlog met de
sociale partners: op deze wijze stimuleert het
kabinet de economie niet, maar frustreert het
deze juist.
Koole kijkt met de bril van de PvdA beginselen
uit het concept-beginselmanifest naar de voornemens van het kabinet en constateert dat de ideologische verschillen tussen de sociaal-democratische visie en die van het kabinet zeer groot zijn.
Het gaat om een botsing van ideologische visies
Colofon
Ledenblad van de PvdA-Hoorn, Jaargang 2, nummer
3, oktober 2004
Redactie:
Judith de Jong, judith.dejong@planet.nl, tel. 273293
Karin Vogelpoel, k.vogelpoel@quicknet.nl, tel.
219880
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Aan dit nummer werkten mee:
Steven de Waart, Hatice Kaplan, Simon Broersma,

op hoe de samenleving er uit zou moeten zien.
In de visie van de PvdA, die ook de noodzaak
ziet van de modernisering van de verzorgingsstaat, staat een fatsoenlijk bestaan voor iedereen
centraal. Een fatsoenlijk bestaan betekent: de
mensen in staat stellen volwaardig deel te nemen
aan de maatschappij. Op basis van dit uitgangspunt bekritiseert Koole de plannen van het kabinet die mensen aan de kant zet.
Koole roept iedereen op 2 oktober in Amsterdam
te gaan demonstreren, met de vakbonden en met
alle anderen die zich zorgen maken over de ideologische richting die dit kabinet inslaat.
Ook enkele PvdA fractie en bestuurleden uit
Hoorn hebben als u dit leest deelgenomen aan
deze demonstratie. Volgende keer meer...
Ruud Knaack, Trees Sonneveld, Piet Brandsen,
Gerrit van der Neut, Remco van Oosten, Freddy
Weima, Karin Vogelpoel en Judith de Jong
Druk:
Adres:
Hoorn

Op/maat
Redactie, p/a Dubloen 72, 1628 RT

Wilt u reageren op de inhoud, vormgeving, of heeft u
een andere suggesties? Wij horen graag van u.
Copy inleveren vóór: 15 januari 2005
De volgende editie verschijnt: eind januari 2005

PvdA-fractie Hoorn voor moeilijke keuzes gesteld:
Waar wordt wel/niet op bezuinigd?
Ook de gemeente Hoorn komt er niet onderuit.
Er moet bezuinigd worden. Bij de behandeling
van de Voorjaarsnota 2004 (juni) werd al
duidelijk dat de gemeente Hoorn zonder ingrijpende bezuinigingsmaatregelen te maken zou
krijgen met een groot financieel tekort. De
afgelopen tijd heeft de gemeente veel
bezuinigingen behaald door de ruimte uit de
budgetten te halen en door het optimaliseren van
de bedrijfsvoering. Maar volgens het college is
het maximum daarbij nu behaald. De gemeente
zal nu ook taken en subsidies aan verschillende
organisaties in de stad, ter discussie moeten
stellen.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2004
heeft de gemeenteraad het college uitgenodigd
om na de zomer met een pakket ombuigingsmogelijkheden te komen. Het college heeft daarom
half september een opsomming gegeven van de
zaken waarop bezuinigd kán worden (te raadplegen op www.hoorn.nl). De raad moet nu beslissen waarop.

de hoogte laten stellen van eventuele alternatieve
mogelijkheden.
Ed Wagemaker (PvdA-fractievoorzitter) vertelt
na afloop van de begrotingsmarkt: ‘Dit was
zeker een goede bijeenkomst. Ik heb met heel
veel mensen gesproken en veel goede aanvullende argumenten gehoord. Dit levert goede
bouwstenen op voor een evenwichtige discussie
in de fractie. Tegelijkertijd maakt het de afweging een stuk moeilijker, want de organisaties
hebben nu een gezicht. Sommige raadsleden
kennen de organisaties in Hoorn heel goed, maar
de “nieuwe” raadsleden kennen misschien een
aantal organisaties niet.’

Hoe gaat de PvdA en de raad in z’n geheel hier
nu mee verder?
‘Aanstaande maandag (27 september, red.)
zullen wij in de fractie onze eerste ervaringen
uitwisselen. In de loop van de weektten we alles
op een rijtje en op maandag 4 oktober bepaald
de PvdA-fractie haar finale standpunt. In de
tussenliggende periode wordt, indien nodig, nog
Begrotingsmarkt
aanvullende informatie ingewonnen bij organOm de raadsleden op een snelle manier toegang
isaties. In de daarop volgende vergaderingen van
te geven tot veel informatie, organiseerde het
de raadscommissies zullen de fractieleden het
college op zaterdag 25 september een begrotPvdA-standpunt verdedigen. In die commissies
ingsmarkt op het stadhuis. Vertegenwoordigers
vinden zeg maar de voordiscussies plaats. De
van organisaties die mogelijk te maken krijgen
definitieve discussie vindt plaats in de raadsvermet de bezuinigingen, waren hiervoor uitgegadering.’
nodigd. De raadsleden konden zich zo laten
Medio oktober zal het college met de conceptinformeren over de voor- en nadelen van de ver- begroting komen. De begrotingsbehandeling is
schillende bezuinigingsmogelijkheden en zich op op 10 november in de raad.
Door Karin Vogelpoel
De advertentie links stond op PvdA-Hoorn heeft een
19 september 2004 in de zonnieuwe secretaris:
dagsktant met de tekst:
De PvdA-Hoorn hoopt van
ganser harte dat de
bezwaarmakende ondernemers en bewoners op de
Roode Steen bereid zijn hun
bedenkingen tegen het
Winstonbouwplan in te trekken. Vier jaar met zo'n
gapend gat op ons mooiste
plein, dat willen we toch met
z' n allen niet? Stap over uw
eigen schaduw heen. Denk
ook aan uw stad.

Saskia Stegenga heeft in juni
bekend gemaakt dat zij wilde
stoppen met het secretariaat.
Fractie en bestuur hebben op 3
september afscheid van haar
genomen, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Saskia heeft
het stokje inmiddels doorgegeven aan Karin Vogelpoel. Het
secretariaat van de PvdA-Hoorn
is dus voortaan te bereiken via:
Karin Vogelpoel,
Dubloen 72, 1628 RT Hoorn,
0229-219880, 06-12993051,

k.vogelpoel@quicknet.nl.
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Agenda
mer.nl
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 raadzaal van het stadhuis. De commissievergaderingen vinden normaal gesproken plaats op de dinsdag- en de woensdagavond, eveneens (meestal)
op het stadhuis. Let hiervoor op de aankondigingen op de gemeentepagina in het
Noordhollands Weekblad. (ook op:
http://www.hoorn.nl onder 'nieuws').
Provincie
De agenda van de PvdA Noord-Holland is te
lezen op: http://www.gewestnoordholland.pvda.nl/. Vergaderingen van Provinciale
Staten vinden plaats op maandagen vanaf 13.00
uur (Dreef 3, Haarlem). Meer informatie op:
http://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: http://www.tweedeka-

Activiteiten
12 oktober: gemeenteraadsvergadering Hoorn
14 oktober: ledenvergadering PvdA-Hoorn
(leden krijgen hiervoor een uitnodiging thuis
gestuurd)
OpPositie: hét PvdA-maanddebat
Op woensdag 27 oktober 2004 in Den Haag
(onder voorbehoud) Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur (meer info binnenkort op
www.pvda.nl)
30 oktober: themabijeenkomst werk & inkomen
Gewestelijke bijeenkomst, alle PvdA-leden zijn
hierbij welkom.
Locatie: Zandhorst, Heerhugowaard (meer info:
www.gewestnoord-holland.pvda.nl)
6 november: Landelijke Adviesgroep
Symposium: Gratis Openbaar Vervoer, van
10.30-15.30 uur in het Provinciehuis in Lelystad.
16 november: gemeenteraadsvergadering Hoorn
11 december: PvdA Congres Delft (meer info:
www.pvda.nl)
14 december: gemeenteraadsvergadering Hoorn
De agenda op www.hoorn.pvda.nl wordt
regelmatig bijgewerkt.

Contact

PvdA Hoorn
Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter):
Karin Vogelpoel (bestuurssecretaris):
Ed Wagemaker (fractievoorzitter):
Website PvdA-Hoorn:

dvdijk@xs4all.nl
k.vogelpoel@quicknet.nl
edcwa@xs4all.nl
http://www.hoorn.pvda.nl/

Provincie
PvdA fractieondersteuning:
Website PvdA Noord-Holland:

pvda@noord-holland.nl
023-5144389
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl/

Landelijk
Partijbureau (Amsterdam):
Ledenadministratie (adreswijziging):
Website landelijk:

pvda@pvda.nl
ledenadministratie@pvda.nl
http://www.pvda.nl

0229-244435
0229-219880
0229-217385

020-5512155
020-5512290
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