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Voor u ligt de u bekende Prospect in een spiksplinternieuw jasje. Wij hopen dat u er net zo blij mee
bent als wij.
De afgelopen maand was weer een drukke en
bewogen periode, in dit nummer leest u er alles
over.Aan de orde komen o.a. de Campus discussie,
de fietsbrug, de plannen voor de Europese
Grondwet en de eventuele consequenties daarvan
voor de burger. Diverse integratie issues en natuurlijk de werving van geïnteresseerde leden voor de
gemeenteraad. Ook het tijdpad naar de volgende
verkiezingen wordt voor u in kaart gebracht.
Een ding willen wij u en eventueel geïnteresseerden alvast meegeven; politiek is vaak leuk!
Helaas moesten wij noodgedwongen
afscheid nemen van ons gemeenteraadslid Hatice Kaplan, wij bedanken
haar bij deze nogmaals voor haar
inzet en wensen haar het allerbeste.
Nu, bijna een halfjaar na de moord op
Theo van Gogh heerst er in ons land
een voortdurende staat van verhoogd bewustzijn
m.b.t. uitdagingen in de integratie van ‘mede’landers, de daarin verscholen opdracht wordt prachtig
verwoord in het beginselmanifest van de PvdA,
punt 2.2, te lezen op blz. 11.
Wij wensen u veel leesplezier,
de redactie

REFERENDUM EUROPESE UNIE
Op 1 juni 2005 stemt Nederland door middel van een
referendum over de Europese Grondwet. Voor veel
mensen is het hoe en wat achter deze grondwet nog
onduidelijk. Om op 1 juni een zorgvuldige keuze te
maken, is informatie nodig. Op 23 april heeft daarom
elke Nederlander een informatiepakket in de bus gekregen. Daarnaast zijn er enkele websites te raadplegen
voor meer informatie en antwoord op de vele vragen
die er leven. Kijk op: www.grondweteu.nl en:
www.referendumwijzer.nl. Hieronder worden alvast
enkele prangende vragen beantwoord.

WAAR GAAT DE EUROPESE GRONDWET NU EIGENLIJK OVER?

De Europese Grondwet is een combinatie en vereenvoudiging van alle verdragen die de landen uit de
Europese Unie in het verleden hebben afgesloten. Veel
uit de Europese Grondwet is dus “uit de oude doos”,
maar er worden ook nieuwe zaken in de grondwet geregeld.

WAT IS ER DAN NIEUW IN DE EUROPESE GRONDWET?

De belangrijkste veranderingen zijn:
Het Europese Parlement krijgt meer bevoegdheden en
kan meebeslissen over onderwerpen waar dat vroeger
niet kon. . Dat betekent dat de Europese kiezer meer
invloed krijgt . Ook kunnen Europese burgers door
middel van een handtekeningen-initiatief invloed uitoefenen in Europa
De Europese Commissie (die beleidsvoorstellen maakt)
wordt kleiner. Elk land levert in de nieuwe Grondwet 10
van elke 15 jaar een Commissaris. Ook zal er bij meer
onderwerpen op basis van meerderheid van stemmen
besloten worden. Dit is nodig om de EU effectiever te
laten werken nu er wel 25 landen lid zijn van de EU.
Op het gebied van terrorisme, asielbeleid en buitenlands beleid, krijgt Europa meer bevoegdheden.
Nationale parlementen krijgen de mogelijkheid om als
ze het niet eens zijn met beleidsvoorstellen “aan de
noodrem” te trekken. Als een derde van de nationale
parlementen hiervan gebruik maakt, wordt het voorstel
teruggestuurd.

RAAKT NEDERLAND ZIJN NATIONALE IDENTITEIT KWIJT EN
WORDT NEDERLAND EEN PROVINCIE BINNEN EUROPA?

Nee. Nederland houdt zijn eigen vlag, volkslied en taal.
Nederland blijft ook zelf beslissen over gezondheidszorg, ons belastingstelsel, sociale voorzieningen en
onderwijssysteem. Alleen op onderwerpen die vragen
om Europese samenwerking krijgt de EU in de
Europese Grondwet meer bevoegdheden. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van terrorismebestrijding. De
Europese landen kunnen op dat terrein de problemen
veel beter aan als ze samenwerken.
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WORDT DE NEDERLANDSE GRONDWET ONDERGESCHIKT
AAN DE EUROPESE GRONDWET?

De Nederlandse grondwet en de Europese grondwet
gaan over verschillende zaken. In de Nederlandse
Grondwet wordt geregeld hoe wij in Nederland met
elkaar omgaan.
In de Europese grondwet wordt de Europese samenwerking geregeld. De twee grondwetten bestaan dus
naast elkaar. Wel is het zo dat Europese regels
boven nationale regels gaan. Dat was altijd als zo en
met de Europese Grondwet verandert daar niets
aan. Dit is ook nodig, omdat de landen die lid zijn
van de EU anders niet aan hun afspraken te houden
zouden zijn.

VERLIEST NEDERLAND INVLOED AAN DE “GROTE LANDEN”
IN DE EU?
Omdat er in de Europese Grondwet op sommige
terreinen met meerderheid van stemmen besloten
zal worden, kan het voorkomen dat Nederland
“overruled” wordt. Het blijven beslissen op basis
van consensus (anoniem) is echter geen optie. Het
zou besluitvorming met 25 landen binnen de EU
onmogelijk maken. Daarnaast houdt Nederland het
vetorecht op het gebied van financiën, buitenlands
beleid en defensie. Bij besluitvorming in de Raad
van Ministers zijn de belangen van de kleine landen
gewaarborgd, omdat een besluit o.a. pas genomen
kan worden als 55 % van de lidstaten het er mee
eens is. Dit komt neer op 15 landen. Zonder de kleinen landen, kan een besluit dus niet genomen worden.

IS ALLES AAN DEZE GRONDWET GEWELDIG? OF ZITTEN ER
OOK NADELEN AAN?

De grondwet is het resultaat van onderhandelingen
met 25 lidstaten. Alle lidstaten hebben moeten
geven en nemen, Nederland ook. Zoals altijd bij een
compromis zijn er punten die beter hadden gekund.
Zo staat er nog steeds veel ingewikkeld taalgebruik
in de Grondwet, terwijl het de bedoeling was de
grondwet voor iedere Europese burger begrijpelijk te
maken.Ook was het beter geweest het Europees
Parlement (dat we iedere vijf jaar kiezen) nog meer
macht te geven, bijvoorbeeld door het EP de
bevoegdheid te geven afzonderlijke Commissarissen
naar huis te sturen als ze ongeschikt zijn (nu kan EP
alleen de hele Commissie tegelijk naar huis sturen).
Dat is niet gebeurd. In de grondwet zijn nu bepalingen opgenomen over het milieu en het welzijn van
dieren. Voor sommige mensen gaan deze bepalingen nog lang niet ver genoeg.

HOE DENKEN DE NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN OVER DE
EUROPESE GRONDWET?

PVDA-HOORN ZOEKT KANDIDATEN VOOR DE

Tegen zijn: SP, Christen Unie, Geert Wilders, SGP en LPF.

Het bestuur zoekt kandidaten voor onze kieslijst
voor de gemeenteraadverkiezingen van maart 2006.
Wat verwachten we van kandidaten?
In een notendop: we verwachten van kandidaten dat
hij of zij nieuwsgierig is naar wat er leeft in de
samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen tijdig
kan signaleren, politieke kwesties in gewone en heldere taal kan overbrengen, goed kan luisteren, sociaal vaardig is, in een team wil opereren en initiatieven wil nemen.
De PvdA-Hoorn vindt informatie en steun uit de
samenleving erg belangrijk; daarom is contact leggen een belangrijke activiteit van de fractie.
Vanzelfsprekend dienen kandidaten het gedachtegoed van de PvdA in grote lijnen te onderschrijven.
Een uitgebreide beschrijving van onze verwachtingen
staat in een profielschets, die een visie bevat van de
PvdA-Hoorn op het raadswerk. Op verzoek sturen
we u die toe.

Voor zijn: CDA, VVD, D’66, PvdA, Groen Links

WAT DOEN DE NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN MET DE
UITSLAG VAN DIT REFERENDUM?

De PvdA respecteert de uitslag als minimaal 30% van
de kiezers komt stemmen.
Voor het CDA geldt hetzelfde, echter het CDA koppelt
hieraan dat er minsten 60% van de kiezers voor of
tegen dient te zijn voordat ze de uitslag respeert.
De VVD wil zich hier nog niet over uitlaten.
D’66 neemt de uitslag van het referendum in principe
over.
Judith de Jong

LEDEN AAN HET WOORD
Huib Binkhorst

HOE LANG BEN JE AL LID EN WAAROM?

Ik ben sinds 2 november 2004 opnieuw lid van de
PvdA. De aanleiding daarvoor was de moord op Theo
van Gogh. Die gebeurtenis heeft me aangegrepen.

WAT WIL JE ERMEE BEREIKEN?

Dat het land met een goede visie geregeerd wordt. En
van alle partijprogramma’s spreekt die van de PvdA me
het meest aan. Neem bijvoorbeeld de nuance van
Wouter Bos in de discussie rondom het integratiedebat
in de 2e kamer.

ALTIJD AL IN HOORN GEWOOND?

Ik ben geboren in Scheveningen, nu 49 jaar geleden. Ik
mijn jeugd in Voorburg, Den Haag gewoond. Daar ben
ik ook naar school gegaan. Ik heb uiteindelijk de HTS
en de pedagogische academie gedaan. Maar ik heb ook
nog andere opleidingen volbracht.

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Ik werk in Amsterdam op het hoofdkantoor van het
U.W.V. als financieel beleidsmedewerker. Daar is op dit
moment een reorganisatie gaande, dus er is veel onzekerheid op de werkvloer. Mijn baan is veilig, maar veel
collega’s om mij heen hebben die zekerheid (nog) niet.
Het werken in de overheidsfeer bevalt me goed. Ik heb
een lichamelijke handicap en dan heeft de overheid
toch vaak gemiddeld de beste arbeidsvoorwaarden.
Zodoende is de interesse voor de sociale zekerheid ook
ontstaan. Mijn vorige baan was in de arbeidsvoorziening, bij het arbeidsbureau. In al mijn functies heb ik
contact gehad met de politiek. Vaak niet direct, maar
wel indirect. Met de ambtenaren of beleidsmedewerkers bijvoorbeeld.

GEMEENTERAAD

BENT U GEÏNTERESSEERD IN HET RAADSLIDMAATSCHAP,
OF KENT U IEMAND DIE VOLGENS U EEN GOED PVDARAADSLID ZOU ZIJN?

Neem dan contact op met
Dolf van Dijk, voorzitter
van het afdelingbestuur, of
Ed Wagemaker, voorzitter
van de PvdA-fractie in de
gemeenteraad.
Contactgegevens vindt u
op de laatste pagina van
dit blad.

PVDA-HOORN EN DE CAMPUSDISCUSSIE.
In het najaar van 2004 presenteerden het College en
de besturen van de scholengemeenschappen Tabor
en Copernicus hun plannen voor de toekomstige
huisvesting van het voortgezet onderwijs in Hoorn.
Dit zogenaamde Integrale Huisvestings Plan (IHP)
werd in eerste instantie licht positief onthaald door
de diverse aanwezige raadsleden. Al snel maakte dit
gevoel echter plaats voor een kritische houding, die
o.a. gevoed werd door forse kritiek van ouders en
leerkrachten. Daarbij speelden met name aspecten
als massaliteit, keuzevrijheid, identiteit, locatiekeuze
en veiligheid een belangrijke rol. Na een eerste verkennende bespreking constateerde onze wethouder
Jack van Es te weinig draagvlak en werd het campusplan ingetrokken. Vervolgens werd er een plan met
meerdere scenario's gepresenteerd. Dit plan werd
besproken in de vergadering van de commissie
Welzijn en Volksgezondheid.
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De mening van de PvdA:
1. Het onderwijs van de toekomst zal flexibel ingericht
en georganiseerd moeten worden om te kunnen inspelen op de trends van de toekomst, zoals vraaggericht
onderwijs, op de maatschappelijke praktijk gerichte
leersituaties, de verbinding tussen onderwijs, maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven en
competentiegerichte leertrajecten.
2. De PvdA steunt krachtenbundeling van het openbaar
en bijzonder voortgezet onderwijs naar een vorm van
een "ontmoetingsschool".
3. De PvdA is van mening dat het binnen grotere organisaties mogelijk is om in een menselijke maat te organiseren. De PvdA gelooft er bovendien niet in dat grotere organisaties per definitie zullen leiden tot onveiligheidsgevoelens, crimineel gedrag en anonimiteit. De
veiligheid zou juist beter georganiseerd kunnen worden
en anonimiteit voorkom je door organisatie in herkenbare clusters.
4. Groter organiseren biedt ook kansen voor: brede
onderwijsinhoudelijke keuzemogelijkheden, keuzemogelijkheden voor levensbeschouwelijke stromingen en
koppeling van onderwijshuisvesting aan bedrijvigheid,
wonen en vrijetijdsbesteding.
Met bovenstaande mening bleek de PvdA in de commissie een uitzonderingspositie in te nemen. Het grote
merendeel van de partijen koos onverdeeld voor vernieuwing van de huidige locaties en samenwerking tussen de besturen. Naar onze mening zal dit een onrealistisch kostenplaatje met zich meebrengen en niet leiden tot een vorm van huisvesting die in de toekomst
nodig is. De PvdA stak daarom in op het zogenaamde
"flexmodel". Dit model staat voor het samengaan van
Atlas en Tabor en gezamenlijke nieuwbouw voor twee
deelscholen (Copernicus en Werenfridus) op een nieuwe locatie. De PvdA koos voor dit standpunt omdat
een grote campus op dit moment op onvoldoende politiek en maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Met
onze keuze voor het flexmodel laten we echter geen
kansen liggen en zijn de mogelijkheden voor de toekomst nog open.
In de raadsvergadering van april herhaalden zich de
standpunten uit de commissie. Omdat de stemming
bij 16 - 16 staakte, komt het IHP in de raadsvergadering
van mei terug. De PvdA zal ook dan haar standpunt
handhaven, omdat zij het als haar plicht en verantwoordelijkheid ziet om haar bijdrage te leveren aan een
onderwijshuisvesting voor het voorgezet onderwijs in
Hoorn, die betaalbaar is en op de toekomst voorbereid.
Ronald Witteveen
Raadslid
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KORTE UPDATE OVER DE BLAUWE BERG
We willen al jaren een aantal voorzieningen in
Hoorn. Een bioscoop wordt door velen ernstig
gemist in een stad van bijna 70.000 inwoners. Een
dansgelegenheid voor jongeren is iets waar ook door
velen met smacht op gewacht wordt. We willen een
stad zijn waar jong en oud zich thuis voelt, maar
specifieke voorzieningen voor jongeren lijkt altijd
weerstand op te roepen bij buurtbewoners.
De ijsbaan, een initiatief vanuit de bevolking, staat
op het punt van beginnen. De subsidie van de provincie van bijna 4 miljoen staat op het spel, als er
niet snel begonnen wordt.
Al deze voorzieningen kunnen, na vele jaren van discussie, gerealiseerd worden op de Blauwe Berg.
Vanuit Risdam-Zuid is er het nodige bezwaar. Men
vreest vooral verkeersoverlast. De onderzoeken van
de gemeente wijzen uit, dat er door de ontwikkeling
van de Blauwe Berg niet zo veel extra verkeer komt.
Vrijdag 15 april stond de voor- en tegenstanders voor
de rechtbank Alkmaar en binnen 2 weken wordt er
een uitspraak verwacht. Tevens dient dinsdag 19
april ook een zitting bij de bezwarencommissie. Als
de uitspraken gunstig zijn, kunnen we beginnen met
de ijsbaan en de ontsluitingsweg.
Dan zal ook met de marktpartij snel
tot overeenkomst gekomen moeten
worden, omdat dansgelegenheid,
hotel en bioscoop commerciële activiteiten zijn en gerealiseerd moeten
worden door marktpartijen. Wordt ongetwijfeld vervolgd….
Jack van Es
wethouder

DE GEWESTELIJK REGIOCOÖRDINATOR
“Het is natuurlijk opmerkelijk dat er geen
Westfries in het bestuur zit.”

Freddy Weima is tot nu de vaste columnist geweest
vanuit het gewest. Sinds kort is hij echter geen
woordvoerder meer voor onze regio. Gelukkig wilde
Eelco Taams (lid van het bestuur van het gewest)
het stokje wel van hem overnemen. In deze Prospect
stelt hij zich aan u voor.
Met deze pakkende titel moet ik toch de aandacht
van de meeste lezers van Prospect trekken. Nu nog
van het algemeen bestuur van het Gewest NoordHolland van onze partij en ik kan mij voorstellen dat

niet iedereen zich kan voorstellen wat dat voorstelt.Dus
de komende tijd zal ik uiteenzetten wat het gewestelijk
bestuur is en doet en wil. Daarnaast zal ik het niet kunnen laten om zo af en toe politieke onderwerpen aan te
snijden, want ik ben sociaal-democraat en we moeten
laten zien waar we staan. Daarbij is het voor de lezers
handig om te weten dat ik in Oostzaan woon en daar
wethouder ben.
Mijn functie in het Gewest is die van regiocoördinator
voor West-Friesland. Dat doe ik samen met Daan
Sanders, die daarnaast lid is van het dagelijks bestuur.
Daan komt uit Zaanstad. Het is natuurlijk opmerkelijk
dat er geen Westfries in het bestuur zit voor die klus.
Daar moet aan gewerkt worden, want ons benul van
‘Who is who in West Frisia’ is nog niet zo groot en
regionale spreiding van bestuursleden is juist voor het
gewest heel nuttig. Dus laat de campagne om een
Westfries in het gewestelijk bestuur te krijgen van start
gaan!
Dat neemt niet weg dat deze taak tot nu toe prima
bevalt door de verscheidenheid in deze streek en een
aantal interessante onderwerpen en ontwikkelingen die
hier spelen. Daarover later meer. Nu eerst enkele
opmerkingen over de regiocoördinator. Die functie is
een jaar of vijf geleden ontwikkeld om vanuit het
bestuur de partijorganisatie te versterken en ondersteunen op lokaal en regionaal niveau. We proberen zicht te
krijgen op het wel en wee van de afdelingen en initiatieven te nemen of te ondersteunen met betrekking tot
samenwerking en het organiseren van regionale activiteiten. Ook kunnen we campagneactiviteiten ondersteunen en afdelingsactiviteiten faciliteren en een link
leggen naar de statenfractie. We zijn ook bereid te
bemiddelen bij conflicten in de partij.
Aan bovengenoemde punten heb je natuurlijk een dagtaak, maar dat kan niet. Daardoor heb ik nog niet met
alle afdelingen intensief contact gehad, maar dat gaat
goed komen.
Het meest heb ik tot nu toe met Hoorn van doen
gehad. Dat komt doordat de afdeling actief is en ons
weet te vinden. Hoorn heeft als grote afdeling niet veel
steun van het gewest nodig, maar ondersteuning bij de
themabijeenkomsten die Simon Broersma organiseert
geven we van harte. Die hebben een regionale uitstraling en we gaan proberen die aanpak uit te bouwen in
de regio en naar een groter publiek.
Als je met vragen over gewest, statenfractie of afdeling
zit, dan moet je niet aarzelen om die aan mij te stellen.
Laten we samen de aantrekkingskracht van de PvdA
versterken.
Eelco Taams

ejtaams@planet.nl

WERKBEZOEKEN AAN DE HERVORMDE KERK EN DE
MAROKKAANSE MOSKEE

In januari 2005 brachten bestuur en fractie werkbezoeken aan de Hervormde Kerk (Dorpsstraat in
Zwaag) en de Marokkaanse Moskee
(Joh.Poststraat in Hoorn). Bestuurslid Trees
Sonneveld doet verslag.

DE HERVORMDE KERK

We werden ontvangen door enkele kerkraadsleden
van de Hervormde Kerk in de consistoriekamer/vergaderruimte van de kerk. Deze oudere heren wijden
zich zorgvuldig aan de taak de prachtige, historisch
waardevolle kerk te behouden en goed te onderhouden. De kerk werd en wordt door velen gebruikt. De
PvdA was uitgenodigd om kennis te nemen van de
plannen van de kerk. Een van de punten die aandacht behoeven heeft betrekking op de bomen die
om de kerk staan.Zij zorgen in de zomer vooral aan
de noordkant voor een permanente haag tegen de
wind. Met het gevolg dat de kerk aan die kant zeer
nat blijft.

DE MAROKKAANSE MOSKEE AL FATH

De Marokkaanse gemeenschap bestaat uit ongeveer
800 mensen. In de Marokkaanse moskee werden we
in een kleine vergaderruimte verwelkomd door een
groep jonge en oudere Marokkaanse mannen. Zij
vroegen ons of er geen grotere ruimte voor hen
beschikbaar was, bijvoorbeeld een leegstaande
school. De huidige moskee is veel te klein. Geld om
het te financieren is er wel, maar een geschikte
ruimte ontbreekt vooralsnog. Het huidige gebouw
bestaat uit een grote ruimte - de moskee en een
klein lokaal waar de koranlessen en de vergaderingen plaatsvinden. Daarnaast is er een keuken met
enige ruimte om te zitten. In de Moskee komen op
vrijdagmiddag 160 mannen bijeen, dicht opeen
gepakt voor de gebedsdienst. Het gevolg van dat
kleine gebouw is dat vrouwen er weinig of niet
komen. Van het gescheiden bijwonen van een dienst
is geen sprake. Voor de jeugd en voor jongeren zijn
te weinig activiteiten mogelijk (alleen koranlessen).
Tijdens het bezoek werd aangegeven dat er een
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grotere moskeeruimte zou moeten zijn en een ruimte
voor vrouwen en jeugd. Juist nu is het belangrijk de
jongeren te binden aan de Moskee, zodat ze niet in
kwalijke praktijken vervallen. Een ruimte voor jeugdwerk in de eigen gemeenschap is daarom essentieel.
Tijdens het bezoek kreeg ik de indruk er binnen de
Marokkaanse moskee een gemotiveerde groep de leiding heeft, maar dat men de weg in de samenleving
niet goed kent.

EEN VERGELIJKING

Na afloop van de bezoeken is een vergelijking tussen
beide godsdienstige organisaties wel onthullend. De
hervormde kerk heeft bekwame en toegewijde bestuurders. De hervormde kerk is onze onofficiële staatskerk
en dat zie je er aan af: De bestuurders hebben hun
wensen in een goed geformuleerd rapport neergelegd.
De Marokkaanse gemeenschap is nauwelijks op de
hoogte van de mogelijkheden om zaken voor elkaar te
krijgen, men weet de weg niet. Er zijn veel taken voor
bestuur en de mensen er omheen. Achter de moskee is
een ruim schoolplein, het is mogelijk daar een flinke
aanbouw te realiseren. Hoe het bestuur dat zou moeten aanpakken, wordt door de fractie bekeken. Het is
wel duidelijk dat de moskee daar hulp bij kan gebruiken. Vooral praktische organisatorische hulp, de financiën zijn voor hen geen groot probleem. De
Marokkaanse gemeenschap in Hoorn zou daarom door
een gevestigde gemotiveerde organisatie ‘geadopteerd’
kunnen worden. Ik denk dat de Nederlands Hervormde
Kerk hiermee geen slecht figuur zou slaan.
Trees Sonneveld
bestuurslid

Eikstraat. Vanwege de situatie rondom het verkeer
hier zit ik in het Overleg Leefbaarheid Venenlaan
Kwartier. Daar leerde ik Lex Siero (bestuurslid, red.)
kennen, en via hem ben ik lid geworden. Hoewel ik
er al een tijd aan dacht om politiek actief te worden……………..

WAT WIL JE ERMEE BEREIKEN?

Ik ben al veel langer maatschappelijk geïnteresseerd.
Op dit moment weet ik nog niet of ik wat in de politiek of met de politiek wil bereiken. Ik ben me nu
nog aan het oriënteren.

ALTIJD AL IN HOORN GEWOOND?

Ik woon nu 5 jaar in Hoorn, en heb daarvoor 10 jaar
in Soest gewoond.
Veel weet ik nog niet van de Hoornse politiek. Wel
volg ik de laatste tijd meer het lokale nieuws en vind
het PvdA-standpunt in de discussie rondom de
School Campus niet goed. Zoals ik al zei, ik ben me
nog aan het oriënteren. Zo keur ik de houding van
Ed van Thijn laatst bij de gekozen burgemeester in
de 1e kamer af.

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Ik werk bij de Grondmij, op het technisch advies
bureau. Daar houd ik me vooral met waterbouw
bezig. Dat is heel divers, er zijn raakvlakken met het
waterschap, de gemeente en de ruimtelijke ordening. Via mijn baan heb ik veel contacten met
gemeenten en ambtenaren gehad. Mijn opleiding
heb ik in Delft genoten. Aan de Technische
Universiteit studeerde ik Kust en Waterbouw. Ik heb
een periode in het Waterbouwkundig Lab gewerkt.

FIETSBRUG OVER DE PROVINCIALE WEG

LEDEN AAN HET WOORD
Jan Kollen

HOE LANG BEN JE AL LID EN WAAROM?

Ik ben nog maar pas lid, vanaf maart 2005. Jullie zijn
snel zeg! Prospect? Dat ken ik niet.
Ik woon in de Kruidmolenstraat, vlak bij de
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Kort geleden heeft de gemeenteraad gesproken over
het voorstel van het College van Burgemeester en
Wethouders om een fietsbrug te bouwen over de
Provinciale weg nabij het Keern. De aanleiding hiervoor is, dat het kruispunt gevaarlijk is voor overstekende fietsers en voetgangers. Op dit kruispunt
gebeuren veel ongelukken. Soms met dodelijke
afloop. Uiteindelijk heeft het College van B en W een
prijsvraag uitgeschreven waarvoor ontwerpbureaus
zijn uitgenodigd om met voorstellen te komen. Het
winnende ontwerp is echter niet door het College
overgenomen. In de gemeenteraad was de teneur zo
dat alle 3 de ontwerpen die door de jury waren geselecteerd niet voldoen aan het programma van eisen.
Hiermee is de fietsoversteek via een brug van de
baan. Het lijkt erop dat deze oplossing “een brug te
ver is “. De PvdA heeft vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat de inpassing voor een fietsbrug een
krachttour zou worden, maar de fractie heeft het ini

tiatief van het colege “het voordeel van de twijfel” gegeven. Ook de PvdA wilde graag zien hoe de ontwerpers
met deze opdracht om zouden gaan. Het winnende
ontwerp heeft van de fractie ook waardering gekregen
vanwege haar transparantie en slankheid. En toch heeft
ook dit ontwerp niet kunnen verhelpen dat de oprit
voor de fietsers en bromfietsers grote gevolgen heeft
voor de woningen aan het Keern-Noord. Niet alleen
visueel, omdat de oprit van de brug pal voor de woningen zou verschijnen, maar ook omdat de oprit op
slaapkamerniveau voorlangs zou gaan met alle gevolgen van geluids- en stankoverlast.
Een belangrijk punt van discussie in de fractie is ook de
investering die met deze fietsbrug is gemoeid. Wij schatten
in dat de totale investeringskosten 6 miljoen euro zullen
bedragen.
De fractie heeft n.a.v de discussie in de gemeenteraad een
aantal vragen gesteld aan het College van B en W. Wij
willen ondermeer weten wat de effecten zijn indien het
Keern-Noord wordt afgesloten. Hierdoor komen 5
afslagbewegingen te vervallen. Hierdoor zal het verkeersbeeld van het kruispunt rustiger worden, wat wellicht mogelijkheid geeft om aan een gelijkvloerse oplossing te denken. De PvdA heeft ook de indruk dat er
teveel gefocust is op het kruispunt sec, terwijl in de
structuurvisie Buitenstad een veel breder studiegebied
in ogenschouw is genomen. Wij zullen dit manco in de
beschouwing van het College aan de orde stellen. De
afwijzing van de fietsbrug geeft ons de gelegenheid om
met voorstellen te komen die beter passen bij de schaal
van het gebied en toch zullen leiden tot een veiliger
kruispunt.
Piet Bruijns
Fractie PvdA.

TIJDSCHEMA TOT DE GEMEENTERAADVERKIEZINGEN
2006
2005

AL GEDAAN
Ledenvergadering op 21 maart waarop besloten is op
welke wijze aan de verkiezingen wordt deelgenomen
(zie het stuk over de ledenvergadering op pagina 8)
MEE GESTART
Scouten en benaderen van talent, creëer stageplaatsen bij de fractie.
Inbreng voor verkiezingsprogramma

*18 MEI T/M 1 JUNI START SOLLICITATIE EN NAMEN NOEMEN
Bestuur roept leden op zich te melden als zij kandidaat willen worden of namen te noemen van kandi-

daten die zij geschikt achten.
In het afdelingsbestuur wordt het concept campagneplan en begroting besproken.
*12 SEPT START KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSLEDEN

Het bestuur zendt interne bereidverklaring toe aan
kandidaten
Flyers worden uitgezet in de electoraal belangrijke
buurten en op de OV-knooppunten
Campagnecoördinator bekend
Presentatie hoofdlijnen campagne in bestuursvergadering

*26 SEPT SLUITINGSTERMIJN KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAADSLEDEN

Ingevulde en ondertekende interne bereidverklaringen zijn in het bezit van bestuur
Start opstellen van de ontwerpkandidatenlijst
Het afdelingsbestuur organiseert de kandidaatsstellende vergadering.
Het afdelingsbestuur stelt een werkplan en een
begroting op, dat mede gebaseerd is op samenwerking met andere afdelingen in de regio en geënt is
op 8 maart 2006.

*7 T/M 21 NOV

AFDELINGSBESTUUR STELT ONTWERP-KAN-

DIDATENLIJST VAST

* Nov/dec: training voor vrijwilligers voor verkiezingscampagne
* Campagne: campagneteam+coördinator bekend, campagneplan bijgesteld.

*22 NOV T/M 6 DEC VERZENDING ONTWERP-KANDIDATENLIJST NAAR LEDEN

* Afdelingsbestuur informeert de leden, minstens
week voor vergadering.

*29

/ 13

NOV T M DEC AFDELINGSVERGADERING STELT CONCEPT- VERKIEZINGS-PROGRAMMA EN KANDIDATENLIJST VAST
Afdelingsvergadering, waarop:
Het verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld
(art. 10 lid 3 sub b St); art. 7 lid 1 HHR).
De uitslag van de ledenraadpleging wordt
bekrachtigd (art. 21 lid 3 St).
De kandidatenlijst (art. 10 lid 3 sub b St; art. 5 lid 8
HHR; art. 1 lid 7 HHR) wordt vastgesteld.

Wijkbezoeken met kandidaat-raadsleden.
Maak een tien puntenlijst op basis van het verkiezingsprogramma t.b.v. de campagneflyer.
Organiseer kerstborrel met campagneteam,
bespreek opzet voor de komende maanden

*14 DEC

De kandidatenlijst is vastgesteld. De secretaris
neemt het initiatief om de lijst bij de gemeente in te
dienen.
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2006
*24 JAN INDIENEN KANDIDATENLIJST BIJ GEMEENTE
*
*

De afdelingssecretaris dient de lijst in.
Zoeken van leden die in de laatste 3 dagen voor
de verkiezingsdag een laatste dagflyer willen verspreiden
Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden (begin januari)

*

*8 MAART
*

VERKIEZINGEN

Flyeren op OV-knooppunten en in winkelcentra

BESLISSINGEN TIJDENS DE JAARVERGADERING VAN 21 MAART
2005
Op 21 maart 2005 vond de ledenvergadering van de
PvdA-Hoorn plaats. Tijdens deze vergadering legde het
bestuur een aantal voorstellen voor aan de leden, keuzes die gemaakt moeten worden voordat men de verkiezingen ingaat. De volgende punten zijn tijdens de
jaarvergadering vastgelegd:
Er wordt géén ledenraadpleging gehouden voor het kiezen van de lijsttrekker
Dit betekent dat de lijstvolgorde (dus ook de lijsttrekker), net als voorgaande jaren, op de ledenvergadering
gekozen zal worden. Alle aanwezige leden hebben dan
stemrecht.
Het bestuur stelt de advies-kandidatenlijst op.
Het moet mogelijk zijn om een wethouder buiten de
kieslijst te kiezen
In oktober is hierover al uitvoerig gediscussieerd in de
ledenvergadering.
De vergadering wil de mogelijkheid van wethouders
van buiten de kieslijst (in de praktijk: van buiten de
fractie) open houden. Dit vooral om praktische redenen, bijvoorbeeld omdat als een wethouder tussentijds
afscheid neemt, er wel een opvolger moet zijn. Het is
mogelijk dat binnen de fractie of op de kieslijst geen
opvolger gevonden kan worden.Afgesproken wordt dat
de PvdA in principe geen lijstverbinding aangaat

*Egbert Ottens (fractie) en Ruud Knaack (bestuur)

zullen het verkiezingsprogramma schrijven,
uiteraard met inbreng van anderen.
*Het fractieprofiel is vastgesteld. (het fractieprofiel
is bij de uitnodiging van de jaarvergadering meegestuurd).
*Het tijdschema tot de verkiezingen (zoals in deze
Prospect afgedrukt) is bekend gemaakt
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AFRIKADAG VAN DE EVERT VERMEER STICHTING
Druk, druk, druk met Hoornse lokale problemen,
was ik nog nooit op de Afrikadag geweest. Na afloop
staat het als een paal boven water, dat het zeker niet
de laatste keer is dat ik naar EVS-bijeenkomsten ga.
Mijn allereerste indruk in het bruisende ROC in
Utrecht: wat lopen er toch vele jonge mensen rond.
Mijn vooringenomenheid (er zullen wel veel vormloze jurken, baarden, grijze wollen sokken, etc. rondlopen) smolt weg. Een zeer gezellige sfeer met veel
betrokken mensen. Overal Afrikaanse muziek, veel
kleurrijke Ghanezen, Surinamers, Rwandezen, noem
maar op. De fototentoonstelling van Kadir van
Lohuizen over het winnen van diamanten in de
meest erbarmelijke toestanden in Afrika tot aan de
fijngeslepen presentatie bij de jetset in New York is
adembenemend. De muziek van de Ghanese band
‘Yama Yama’ geeft op overdonderde wijze aan dat
het niet alleen kommer en kwel is in het Afrikaanse
werelddeel. De voeten gaan van de grond en iedereen swingt er op los. Natuurlijk ook heel veel kramen met allemaal goede bedoelingen, van onderwijs
in Siërra Leone tot staar in Tibet. Ik vraag mij wel
eens af of al die verschillende activiteiten, met ieder
z’n eigen reclame- en administratiekosten, leidt tot
efficiënte hulpverlening. Maar om alles in één organisatie onder te brengen, lijkt mij ook niet de oplossing. Ik ben er nog niet uit.
Door de gehele school heen workshops, discussiebijeenkomsten, etc. Ik kies voor ‘Effectiviteit van
hulp’. Diederik Samsom pleit voor bundeling van
organisaties, maar ook van landen. “Een ambtenaar
financiën van een willekeurig land in Afrika lijkt
soms meer een reisleider dan financieel deskundige,
als hij zo’n tweehonderd delegaties per jaar rond
moet leiden”. Ook Eveline Herfkens, VN gezant voor
de millenniumdoelstellingen, hamert in haar tussende-middagspeech op bundeling van krachten. En
haalt tevens ongenadig uit naar landen die de inzet
van het leger (beveiliging) onderbrengen bij ontwikkelingshulp. “Op die wijze ben je gauw aan de millenniumdoelstellingen toe, terwijl de Afrikaan in de
meest belabberde omstandigheden, er geen stap
verder mee komt”. Van de negentien(!) middagactiviteiten kies ik voor de discussie ‘Rwanda: is er
een weg naar de toekomst’. Aan tafel Thea Fierens,
tweede kamerlid PvdA en een Belgische journalist.
In de zaal minstens tien gevluchte Rwandezen. De
problematiek van Rwanda stond me door de film
Hotel Rwanda helder voor de geest. Het vertrek van
de UN-soldaten, het land overlatend aan plunderende en moordende Hutsies en Tutsies, een land in
volkomen chaos gedompeld. Hoe los je zoiets op?
En springt de internationale gemeenschap wel in?

een land dat zijn veto uitspreekt. In de afsluitende
speech van Jan Pronk, VN gezant voor Sudan, werd de
tandeloosheid van de VN op de momenten dat het er
om gaat, opnieuw aan de kaak gesteld. En op z’n eigen
wijze wist hij ook het kabinet Balkenende
in de hoek te zetten. “Nederland gidsland? Op alle fronten hobbelt Nederland
achter de feiten aan.”
Ed Wagemaker,
Fractievoorzitter

PVDA STANDPUNT M.B.T. DE EUROPESE GRONDWET
De Europese Unie heeft sinds mei vorig jaar 25 lidstaten, maar werkt nog steeds met een bestuursmodel dat
is ontworpen voor zes landen.
Dat is één van de redenen waarom het moeilijk is adequaat in te spelen op de uitdagingen waar alleen
Europees beleid een antwoord op biedt. Dit besef
heeft geleid tot een nieuw verdrag, de Europese
Grondwet, die in juni in een referendum aan de
Nederlandse bevolking zal worden voorgelegd. De
nieuwe grondwet vervangt het woud aan verdragen dat
Europa in meer dan vijftig jaar heeft vergaard.
Sommige vraagstukken kunnen niet meer door de landen afzonderlijk worden aangepakt. Iedereen begrijpt
dat we op het wereldtoneel sterker staan, als we het als
Europeanen samen doen.
We weten ook allemaal dat we de criminaliteit niet
meer in ons eentje kunnen aanpakken en het asielprobleem alleen Europees kunnen oplossen.
Daar is een slagvaardige Europese overheid voor
nodig. Zoals die overheid nu is georganiseerd, is zij
volstrekt niet in staat slagvaardig te opereren. Maar om
te kunnen presteren moet die overheid ook het vertrouwen van haar burgers hebben. En dat heeft Europa nu
niet. Daarom moet duidelijk worden wie wat doet in
Europa.
Er is geen enkele reden iets Europees aan te pakken als
we het gewoon in eigen land voor onze burgers kunnen
regelen. Het moet dus gaan om vraagstukken die niet
meer in eigen land zijn op te lossen. En als we besluiten dat Europa iets moet doen, moeten we ook zeker
weten dat onze belangen voldoende aan bod komen,
en dat wat er gebeurt transparant en controleerbaar is.
De Europese burger moet erop kunnen vertrouwen dat
de Europese overheid doet wat nodig is, niet meer en
niet minder. Als dat helder is en bovendien altijd
inzichtelijk kan worden gemaakt dat een parlement
alles goed controleert, of dat nu in Brussel zit of in het
eigen land, kan het vertrouwen in de overheid weer
groeien. Gaan we erop vooruit of niet? Dat is de vraag
die in het referendum van juni moet worden beantwoord. Natuurlijk zijn er Nederland zaken op te

PVDA BELANGSTELLENDEN
Sinds eind 2004 kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in de PvdA zich opgeven als
‘belangstellende’. Voor sommigen is de stap
naar het lidmaatschap nog iets te groot, daarom
is de belangstellendencampagne gestart. En het
is een succes. Landelijk zijn er al 1300 belangstellenden en Hoorn telt er 9. Een van de
belangstellenden in Hoorn heeft de stap naar
het lidmaatschap inmiddels al gemaakt.
Belangstellenden krijgen vanuit het partijbureau
en vanuit de lokale partij thuis informatie en
worden ook uitgenodigd voor debatten en bijeenkomsten. Op deze manier kunnen de belangstellenden gratis en vrijblijvend kennis maken
met de partij.
Misschien kent u wel iemand die geïnteresseerd
is in de PvdA, maar nog geen lid is. Verwijs dan
eens naar de landelijke site: www.pvda.nl
In het menu bij ‘Aanmelden als belangstellende’
staat meer informatie. U kunt ook de folder
opvragen bij het secretariaat van de PvdA-Hoorn
(contactgegevens staan op de laatste pagina).

noemen die wij liever anders geregeld hadden, het
is dan ook geen puur Nederlands product, maar
een compromis van 28 landen.
Maar omdat de burger meer rechten krijgt, omdat
de positie van Nederland in Europa wordt versterkt
en omdat Europa zichzelf de mogelijkheid geeft eindelijk spijkers met koppen te slaan in het buitenlands beleid, de criminaliteitsbestrijding en het
asielbeleid, verdient de Europese Grondwet een volmondig ‘ja’.

MULTICULTURELE OVERPEINZINGEN
In januari 2002 (dus vóórdat de wereld geschokt
werd door de aanslag van Al Quaida op de Twin
Towers) doet Paul Scheffer met zijn artikel Het
Multiculturele drama een moedige poging om aan
de linkerzijde van het politieke spectrum het debat
over integratie te openen.Progressieve politici en
welzijnswerkers reageerden echter defensief of zelfs
agressief. De politieke correctheid en naïviteit voerden met andere woorden nog de boventoon in
beleid en debat. Juist daardoor kreeg Pim Fortuyn
de maximale ruimte om het integratiede-bat op zijn

eigen populistische manier te voeren en daarin de
boventoon in te voeren.
Momenteel spitst het debat zich toe op de positie van
Marokkanen en Turken, de immigranten afkomstig uit
de Islamitische wereld. Er zijn echter nog vele andere
groepen in de samenleving die aandacht nodig hebben.
In Hoorn lijken de problemen klein, maar er zijn in
onze stad ook groepen die buiten de boot vallen.

ERVARINGSDESKUNDIGE

Vanuit mijn ervaringen in mijn werk bij de sociale
dienst en in mijn eigen woonwijk, heb ik een kritische
kijk ontwikkeld op het beleid van de afgelopen jaren. En
juist daarom prikkelde het artikel van Ruud Knaack mij:
het kwam op mij zo naïef over. Wel interessant is de
Marxistische benadering, dat de gastarbeiders een
“reserveleger van het kapitalisme” vormen. De economische vluchtelingen zijn het slachtoffer van door
internationale politieke elites in stand gehouden oneerlijke verdeling van het kapitaal in de wereld. Maar waarom trekt Ruud Knaack de Marxistische analyse niet
door? Marx schreef namelijk ook “godsdienst is opium
voor het volk”. Gezien de radicale en orthodoxe elementen in de Islam vind ik zijn nuancerende gedachten
over die Islam gevaarlijk naïef. Uiteraard heeft het conservatisme mede te maken met de oorspronkelijke herkomst uit afgelegen rurale gebieden in Marokko en
Turkije. Maar er zijn ook de onvoorstelbare verhalen
van mishandeling en het gebrek aan steun daarbij uit
de familie en de allochtone gemeenschap.

DE RELIGIEUZE DIMENSIE

In september vorig jaar (twee maanden voor de moord
op Theo van Gogh) trok Paul Scheffer in de
Herzberglezing een parallel tussen de problemen in het
Midden-Oosten en het onbehagen van moslims in
Nederland en West-Europa. De Islamitische wereld verkeert tegenwoordig in een crisis. Het ontbreekt de
Islam volgens Scheffer aan zelfreflectie. Moslims hoeven zich niet schuldig te voelen over het geweld van de
fundamentalisten, maar Scheffer wees op de verantwoordelijkheid van de overige moslims om radicalisering tegen te gaan. Anderen wijzen hier ook op: Haci
Karacaer van de grootste Turkse organisatie “Milli
Görus” wil dat de Imams hun moskeeën uit komen en
in de Nederlandse samenleving gaan staan. Hoe kan je
namelijk anders respect verwachten van Nederlanders
wanneer je de normen en waarden van de Nederlandse
samenleving niet respecteert?

GEEN NAÏVITEIT - ACTIEF AAN DE SLAG

Wat nodig is in het beleid van integratie, is loskomen
van de naïviteit en de politieke correctheid. Dus projecten waarbij de allochtonen op eigen benen komen te
staan, en niet meer gepamperd en betutteld worden.
Geen multiculturele cursussen meer waarbij ze als “zielig” worden afgeschilderd, zoals in de cursus van
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Stichting Pyloon die ik via Stichting Netwerk volgde.
Zoals arbeidsdeskundige Abkader Chifi ook stelt:
“De mensen moeten het heft in eigen handen
nemen om succesvol te kunnen zijn. Ze moeten hun
leven niet laten bepalen door de omstandigheden,
maar die omstandigheden zèlf bepalen. (…) De wil
van Allah is heel belangrijk, maar ‘insjallah’ roepen
en vervolgens niets doen, deugt niet.” Mede daarom
lijkt het mij in de Hoornse situatie heel verstandig
om de projecten van organisaties als Stichting
Netwerk en Stichting Rentree eens heel kritisch te
bekijken op de effectiviteit en resultaten. Daarnaast
verdienen andere organisaties ook eens de kans een
project op te zetten. Dat is dan ook een advies dat ik
wil mee geven aan de PvdA als ze het multiculturele
beleid gaan bediscussiëren aan de hand van dat rapport dat door de sociale werkgroep is opgesteld.
Tot slot van dit artikel bemerk ik dat ik zelf ook
onbewust weer heb geschreven over de integratie
van de migranten met een Islamitische achtergrond.
En dat terwijl er tegenover de problemen in die groepen evenzoveel succesverhalen staan. De problemen
van minderjarige asielzoekers (AMA’s) in Hoorn, de
huisvestingsproblemen van Antillianen. Of elders in
het land: het seksuele geweld in de Kaapverdiaanse
samenleving van Rotterdam, of het uithuwelijken
van tienermeisjes in de besloten zigeunergemeenschap in de Bijlmer… Dat zijn problemen die ook
aangepakt moeten worden, maar waarover je rechtlijnige figuren aan beide kanten van het politieke
spectrum, of het nu Geert Wilders of Job Cohen is,
niet hoort. De discussie gaat voort!
Sebastiaan Hol,
lid van de PvdA

RODE OVERPEINZINGEN: POSITIEVE EN NEGATIEVE VRIJHEID

Het is al zo vaak gezegd. Links is in het defensief.
Het heeft deels de rechtse agenda overgenomen
(criminaliteit, marktwerking, inburgering) en verzet
zich voor een ander deel vruchteloos tegen rechts
beleid (afbraak van sociale voorzieningen). Luid
wordt geroepen om een nieuw eigen geluid. Het
wordt hoog tijd dat links de aanval kiest. Maar is dat
mogelijk?
Het basisprobleem zit hem natuurlijk in het feit dat
Links in feite de liberale basisgedachten heeft overge

nomen. In het 'Beginselmanifest' van de PvdA komt
dat duidelijk naar voren. Daarin wordt gesteld dat 'de
sociaal-democratische methode' niet kan zonder een
sterke economie en een vitale markt. Wel moet daarbinnen gegarandeerd worden dat iedereen minimaal
recht heeft op een 'fatsoenlijk bestaan'. Ook het vrijheidsbegrip wordt in liberale zin ingevuld. Mensen hebben het recht om vrij te zijn en eigen keuzes te
maken.Wel moet iedereen de kansen en middelen hebben om iets van die vrijheid te maken. Wat we dus zien
is dat in feite de PvdA het kapitalisme heeft geaccepteerd. Niks geen 'derde weg'. Wat we willen is een
'kapitalisme met een menselijk gezicht'. Vanuit dit
gezichtspunt is het een beetje hypocriet om zo verontwaardigd te doen over die hoge inkomsten van de topmanagers. Het streven naar een hoog inkomen hoort
immers bij het kapitalisme. Waar we in het beginselprogramma voor pleiten is dat de kans op een hoog
inkomen en het daarbij behorende consumptiepatroon
in principe voor iedereen wordt opengesteld. 'Meer'
voor iedereen. Het streven naar meer is binnen het
kapitalisme logisch. Het streven naar meer wordt in de
liberale visie verdedigd door te stellen dat dat voortvloeit uit de menselijke aard. De mensen hebben baat
bij meer welvaart. Zij zouden zich met een hoger inkomen prettiger en gelukkiger voelen. Wel kan die hoge
groei leiden tot ontbossing en milieuverontreiniging,
maar volgens de liberalen zijn dit slechts rimpelingen
in de materiële vijver van genot. Maar is het wel zo dat
meer materiële welvaart leidt tot meer geluk? Wanneer
mensen echt arm zijn, dan is dit zo. Wanneer je geen
schoon water hebt en nauwelijks te eten, dan kan je
aan niets anders denken. Maar boven een bepaalde
grens gaat het anders. Onderzoek naar de effecten van
een stijging van de materiële welvaart laten op het individuele niveau zien, dat een toename van de materiële
welvaart in eerste instantie leidt tot een verhoging van
welbehagen, maar dat deze verhoging heel gauw wegebt. Mensen zijn niet gelukkiger wanneer ze miljonair
zijn. Integendeel. Onderzoek toont aan dat in de landen met het hoogste gemiddeld inkomen de meeste
zelfmoorden per duizend inwoners plaatsvinden. Deze
landen hebben ook de meeste drugs- en alcoholverslaafden.
Hetzelfde onderzoek laat ook zien, wanneer mensen
tevreden zijn, namelijk wanneer ze gezond zijn, wanneer ze zinvol werk hebben, wanneer ze een bevredigende relatie en vrienden hebben. Kortom, wanneer
mensen het gevoel hebben 'er bij te horen' en een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.
Hieruit kan de sociaal-democratie belangrijke lessen
trekken. Wanneer het gaat om de keuze tussen vrijheid
in de vorm van 'ikke, ikke en de rest kan stikken' en de
vrijheid om te participeren in een zinvol bestaan, dan
moet duidelijk voor het tweede worden gekozen. Dit
onderscheid komt overeen met het onderscheid dat de

filosoof Berlin maakt tussennegatieve en positieve
vrijheid. In zijn terminologie moet de PvdA mijns
inziens de negatieve, liberale definitie van vrijheid
verlaten en proberen inhoud te geven aan de positieve definitie van vrijheid. Wij moeten opnieuw inhoud
geven aan het begrip 'zinvol bestaan' en nagaan op
welke wijze aan een zinvol bestaan inhoud kan worden gegeven. Dat heeft grote consequenties. In de
liberale definitie van vrijheid mag iedereen doen en
laten wat hij wil, als hij anderen maar niet schaadt.
Of je je volpropt met hamburgers en je kapot spuit,
dat is je eigen keuze. We mogen geen oordeel hebben over de inhoud van de gemaakte keuzes. Maar
als het gaat om een zinvol bestaan dan moeten die
oordelen wel worden geveld. Dan kunnen we niet
neutraal langs de kant blijven staan. Dan hebben we
een oordeel dat de ene vorm van leven zinvoller is
dan een andere manier van leven. Dan moeten we
ophouden met relativeren. Hierbij houd ik een pleidooi voor een ‘humanistisch socialisme’, waarbij
inhoud wordt gegeven aan de positieve definitie van
vrijheid. We moeten weer op zoek gaan naar de kenmerken van een zinvol bestaan dat recht doet aan
het wezen van de mens. Voor wie geschoold is in de
gedachtewereld van het socialisme is dit gesneden
koek. Volgens Marx zou in het socialisme de vervreemding zijn opgeheven en leeft de mens in overeenstemming met zijn wezenlijke ‘Ik’. Sommige
mensen menen dat de oude sociaal democratie zich
heeft overleefd. Maar ik vind het geen schande om
te kijken of de oude idealen nog zijn te realiseren in
de moderne tijd.
Ruud Knaack,
bestuurslid

UIT HET BEGINSELMANIFEST
2.2 Solidariteit en saamhorigheid

Grote delen van de arbeidersklasse en veel vrouwen zijn
uit hun traditionele achterstandspositie geëmancipeerd.
Er is een omvangrijke, zij het gevarieerde middenklasse
ontstaan. Deze is de voornaamste betaler van de solidariteit maar heeft niet altijd voldoende profijt daarvan.
Anderzijds is niet iedereen in Nederland goed opgeleid,
welvarend en geëmancipeerd. Gebrek aan opleiding,
hardnekkige achterstand en uitsluiting gaan misschien
wel meer dan ooit samen. Tenslotte vinden te veel
migranten moeizaam een plek in de maatschappij.De
belangen van deze verschillende groepen lopen zo uiteen
dat de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen
voor elkaars lot onder druk komt te staan. Solidariteit
gedijt op een stevige ondergrond van saamhorigheid en
lotsverbondenheid. De toenemende diversiteit zet dat
fundament onder druk. Het keren van die ontwikkeling
vraagt om selectieve migratie, het ontwikkelen van
gedeelde oriëntaties op verleden en toekomst van onze
maatschappij en het radicaal bestrijden van achterstelling en achterstand.
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MOTIE PVDA VOOR BETERE RADIO-ONTVANGST

ACTIVITEITEN
10-05-2005 Gemeenteraad Hoorn
www.hoorn.nl
11-05-2005

Stadhuis Hoorn

Regiobijeenkomst over Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In Bloemendaal of Haarlem (nog niet dui
delijk)
www.pvda.nl

17-05-2005 Behandeling Stadsvisie
in gemeenteraad Stadhuis Hoorn
www.hoorn.nl
04-06-2005 Gewestelijke vergadering
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl/
14-06-2005 Gemeenteraad Hoorn
www.hoorn.nl

Stadhuis Hoorn

25-06-2005 Manifestatie Ouderen
Schouwburg Het Park Hoorn
Informatiemarkt georganiseerd door St.
Netwerk. PvdA heeft een infokraam
2-07-2005

Wijkfeest (PvdA-kraam) Grote Waal
Wijkfeest georganiseerd door St. Netwerk.
PvdA heeft een infokraam

De PvdA-Hoorn is begin dit jaar benaderd door
mensen die klaagden over de slechte radio-ontvangst via de ether van vooral radio 1 en 2 FM. Op
de website van PvdA-Hoorn en via diverse media
deed de PvdA een oproep om te reageren als meer
mensen problemen hadden met de ontvangst.
Hierop is massaal gereageerd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 april 2005 heeft de
PvdA een motie ingediend, waarin het college van
Burgemeester en Wethouders verzocht wordt om bij
de verantwoordelijke minister aan te dringen op een
optimale radio-ontvangst van publieke zenders in
Hoorn. De motie werd door de gehele gemeenteraad gesteund.
Het probleem met de radio-ontvangst is ook bij de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer aangekaard. Ook
in andere delen van het land hebben mensen last
van een slechte ontvangst. Daarom wordt op de site
van de landelijke PvdA (http://www.pvda.nl/) ook
opgeroepen om problemen met de ontvangst te
melden. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft
inmiddels vragen gesteld aan minister Brinkhorst.
Op www.hoorn.pvda.nl houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen en staat ook meer achtergrondinformatie over deze kwestie.

D e a g e n d a o p www.hoorn.pvda.nl w o r d t
regelmatig bijgewerkt.
Heeft u geen internet? Neem dan voor meer
info contact op met het secretariaat.
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Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): dvdijk@xs4all.nl 0229-244435 / Ed Wagemaker (fractievoorzitter):
edcwa@xs4all.nl 0229-217385 / Karin Vogelpoel (bestuurssecretaris): k.vogelpoel@quicknet.nl 0229-219880
Provincie; PvdA fractieondersteuning: pvda@noord-holland.nl 023-5144389
Landelijk; Partijbureau (Amsterdam): pvda@pvda.nl 020-5512155
Ledenadministratie (adreswijziging): ledenadministratie@pvda.nl 020-5512290
Website PvdA-Hoorn: http://www.hoorn.pvda.nl . Website PvdA Noord-Holland: http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl. Website landelijk: http://www.pvda.nl

C

O L O F O N

Ledenblad van de PvdA-Hoorn, Jaargang 3, nummer 2, mei 2005
Redactie: Judith de Jong, judith.dejong@planet.nl tel. 273293, Karin Vogelpoel, k.vogelpoel@quicknet.nl tel.
219880. Aan dit nummer werkten mee: Steven de Waart, Ruud Knaack, Trees Sonneveld, Eelco Taams, Ed
Wagemaker, Judith de Jong, Winifred Crum, Jan Kollen, Huib Binkhorst, Ronald Witteveen, Jack van Es, Piet
Bruijns, Sebastiaan Hol, en Karin Vogelpoel .Opmaak: Winifred Crum, Druk: Op/Maat
Copy inleveren: 10 juli, adres: Redactie Prospect, p/a Dubloen 72, 1628 RT Hoorn .
De volgende editie verschijnt: eind juli

12

Wilt u reageren op de inhoud, vormgeving, of heeft u andere suggesties? Wij horen graag van u.

