
Van de redactie
Het kost ons steeds minder moeite om de Prospect te vullen 
met interessante artikelen en columns vanuit de fractie, het 
bestuur en de andere medewerkers aan dit blad. Stukken 
vallen zelfs ‘over de rand’. In sommige gevallen is dit niet 
heel erg, want bepaalde onderwerpen zijn langduriger van 
karakter. De keuze ligt dan in de actualiteit. Met gepaste trots 
sturen wij u hier weer onze rijk geschakeerde Prospect. 
Veel leesgenot.  
 
Wat kunt u in deze uitgave verwachten? Natuurlijk zijn onze 
vaste columnschrijvers Ruud Knaack (op pagina 2) en Sjaak 
Grosthuizen (pagina 12) weer van de partij. Fractievoorzitter 
Judith de Jong heeft dit keer wel erg haar best gedaan. 
Hiernaast gaat ze in op de naderende verkiezingen; op pagina 
3 behandelt zij de coalitiebreuk met VOCH en pagina 10 vult 
Judith met informatie over de herindeling van Westfriesland. 

Ruud Knaack maakt u op pagina 4 deelgenoot van zijn 
eerste tekeurstellende bezoek aan de PvdA-ledenraad. De 
beide PvdA-wethouders zijn weer aanwezig in de rubriek 
‘Is getekend’ en fractielid Esther de Groot praat ons bij over 
Hoorn als 62e millenniumgemeente. Statenlid Ed Wagemaker 
bericht ons uit de provincie Noord-Holland over de Stoomtram 
en de Westfriese Omringdijk. Verder nog bijdrages van de 
fractieleden Piet Bruijns, Dilek Bilgen-Kucuksantrurk, e.a.

In deze en volgende Prospects komt u 
regelmatig de afbeelding ‘ZIE’ tegen met 
rondom wat tekst. Deze rubriek wil uw 
nieuwsgierigheid prikkelen om de stap 
te zetten naar onze internetsite www.
pvdahoorn.nl. Het vervolg van het korte 

introtekstje kunt u op deze site lezen.  

Het duurt nog meer dan een jaar, maar binnen de PvdA Hoorn 
zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
gestart. Er is uiteraard nog geen sprake van verkiezingskoorts, 
maar de temperatuur loopt gestaag op. In de eerste plaats heeft 
het bestuur met alle zittende fractieleden en wethouders weer 
functioneringsgesprekken 
gehouden. De resultaten 
van deze en eerdere 
functioneringsgesprekken 
deze periode worden 
gebruikt als startpunt voor de 
kandidaatstellingscommissie 
voor de volgende periode. Ook 
is een team samengesteld dat 
zich stort op het schrijven van 
het verkiezingsprogramma 
en het organiseren van de 
campagne. En uiteraard is de 
PvdA-Hoorn weer op zoek 
naar enthousiaste, politiek 
geïnteresseerde, sociaal 
democratische en niet op 
hun mondje gevallen nieuwe 
kandidaten om raadslid te 
worden. Juist nu, in deze onzekere tijden van economische recessie 
is het van het uiterste belang dat de PvdA-Hoorn een sterk en 
sociaal stempel blijft drukken op het gemeentelijk beleid. Zeg JA 
tegen de PvdA. Meld u dan nu aan als kandidaat. Dat kan bij de 
fractie- of bestuursvoorzitter (gegevens treft u op de pagina 11).

Judith de Jong

Verkiezingstemperatuur 
loopt op
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NORMEN EN WAARDEN, OOK EEN PvdA-THEMA?

Column door Ruud Knaack

 “Met stijgende verbazing heb ik een verhaal 
in de krant gelezen, waarin de bestuursvoorzitter 
van Van Lanschot zijn excuus aanbiedt voor de 
puinhoop waarmee het internationale bankwezen 
de wereld heeft opgezadeld. Weliswaar heeft Van 
Lanschot niet zelf belegd in SDO’s (Collaterized 
Debt Obligations, waarbij zekerheid is verschaft 
door de aanwezigheid van onderpand, meestal 
gebundelde hypotheken of creditcardleningen) die 
uiteindelijk niets waard bleken te zijn, maar hij wist 
wel van het bestaan van die SDO’s en hun risico’s 
en meende achteraf gezien dat hij het publiek had 
moeten waarschuwen. Dat impliceert natuurlijk dat 
al die andere bankiers die niet hun excuus hebben 
aangeboden, willens en wetens de kluit hebben 
belazerd en met dikke winsten zijn weggekomen. 

 Wat zij hebben gedaan komt overeen met 
een tweedehands autohandelaar die een mooi 
uitziende barrel van een auto (een ‘lemon’ in het 
Amerikaanse slang) als een Mercedes aan de 
man weet te brengen en gniffelend over zoveel 
onnozelheid er met de poet vandoor gaat. Wat dit 
demonstreert is dat er in deze zakenwereld van 
vandaag geen enkele moraal heerst (‘greed is good’) 
en het vanzelfsprekend is gebruik te maken van de 
onnozelheid van een mogelijke koper. 

 Hoe verschillend is deze wereld van de 
wereld van zo’n 750 jaar geleden. Er gaat een 
verhaal over een oude monnik die op de terugtocht 
uit Rome een lift krijgt van twee kooplieden. De 
monnik vertelt dat hij in Rome een mooie vaas heeft 
gekocht en laat die vaas aan de kooplieden zien. 
Wanneer hij hun ook nog vertelt wat hij er voor 
betaald heeft, valt hun mond open van verbazing 
en feliciteren zij de monnik met het feit dat hij 
slechts een ‘schijntje’ heeft betaald voor die mooie 
vaas. Bedroefd vraag de monnik hen te stoppen 
en gaat terug naar Rome om aan de verkoper als 
nog de rechtvaardige prijs te betalen. Volgens de 
kooplieden is de monnik gestoord, maar hij laat zich 
niet weerhouden.

 

 Het idee van een rechtvaardige prijs is een 
oud thema uit de economie. Het idee stamt van de 
oude Grieken en met name van Plato en Aristoteles. 
Zij gingen ervan uit dat de mens alleen niet kon 
overleven en dat alleen kan in een groep. Omdat 
de mens niet alles zelf kan produceren, is hij mede 
afhankelijk van de productie van anderen. 

 Die andere producten verkrijgt hij door zelf 
geproduceerde producten te ruilen tegen die van 
anderen. De optimale groep was de stadsstaat, 
waarbinnen alles kon worden geproduceerd. In 
hun denken moest er alles aan worden gedaan 
om de cohesie van die stadsstaat te bevorderen. 
Onder andere moesten de relaties tussen de 
mensen rechtvaardig zijn, anders zou de staat 
van binnen uit bedreigd worden door twisten. 
Geld werd toegestaan, maar alleen als middel 
om het ruilproces te vergemakkelijken. Het was 
uitdrukkelijk niet toegestaan om met geld geld 
te maken. Als iemand uit nood een lening nodig 
had, dan gaf je die. Je beloning was geen rente, 
want rente was verboden, maar de voldoening een 
medemens te hebben geholpen. 

 
 Ik weet niet of we helemaal terug kunnen 
naar de oude tijd. Maar ik heb wel een sterk gevoel 
dat we met zijn allen het meer moeten hebben over 
‘wat ons bindt’, in plaats van alleen je eigenbelang 
in het oog te houden zonder te letten op het belang 
van anderen. En dat we meer respect voor anderen 
hebben in plaats van te menen het recht te hebben 
op beledigen als iets je niet bevalt. Vanuit dit 
gezichtspunt meen ik dat de PvdA minder lacherig 
moet doen over het streven van de coalitiegenoten 
naar meer ‘normen en waarden’. En als je hun 
normen en waarden niet wilt omhelzen, dan 
moet je op zijn minst zelf formuleren wat je een 
rechtvaardige prijs vindt.”

Voor reacties: knaack@tiscali.nl
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“Na de verkiezingen van 2006 is de PvdA Hoorn samen met 
CDA, Groen Links en VOCH een coalitie aangegaan om onze 
mooie stad te besturen. Samen met deze partijen werd een 
coalitieakkoord gesloten op basis waarvan we samen aan de slag 
zijn gegaan. Bijna drie jaar hierna besloot VOCH om eenzijdig 
uit die coalitie te stappen. Nu de overgebleven coalitiepartijen 
hebben besloten de periode tot de verkiezingen gezamenlijk 
af te maken en de rust weer wat is weergekeerd enkele 
bespiegelingen op het vertrek van VOCH.

Het gebeurt niet elke dag dat een partij besluit om uit de coalitie 
te stappen. En zeker niet tegen de zin in van de eigen VOCH- 
wethouder, die naar eigen zeggen prima uit de voeten kon met 
de collega wethouders van CDA, Groen Links en PvdA. Ook de 
timing van de VOCH-fractie was vreemd. De directe aanleiding 
voor het vertrek van VOCH uit de coalitie was het alcoholdebat 
over de toegangstijden in de horeca. Tijdens dit debat hielp 
VOCH het college nog aan een meerderheid, alhoewel dit tegen 
het eigen standpunt inging. Pas enkele dagen later besloot men 
uit de coalitie te stappen.

Hoe kijkt de PvdA aan tegen het vertrek van de VOCH? Lag 
het er inderdaad aan dat de VOCH voorbijgelopen werd door 
de coalitiegenoten, door de PvdA, zoals de VOCH claimt? Om 
die vraag te beantwoorden is het goed om eens te kijken naar 
hoe de VOCH in de coalitie opereerde. Het Runshoppingcenter 
(RSC) was een belangrijk punt voor de VOCH. Men wilde 
daar geen Media Markt. Toch ging de VOCH er in de 
coalitieonderhandelingen mee akkoord om eerder genomen 
raadsbesluiten onverkort uit te voeren. Ook de mediamarkt op het 
RSC hoorde daar bij en de coalitiegenoten hebben de VOCH aan 
deze afspraken uit het coalitieakkoord gehouden. 

Een ander belangrijk punt voor 
de VOCH was het verkeersplan 
binnenstad. Van het verkeersplan 
dat VOCH wethouder Cees van der 
Maat aan de gemeenteraad aanbood, 
bleef niet veel over. De gehele 
gemeenteraad, inclusief de fractie van 

het VOCH, had er grote 
kritiek op. Amendementen 
volgden en de hoofdlijnen 
van het voorstel werden 
getorpedeerd. VOCH 
haalde op dit dossier dus 
niet het gewenste succes. 
Dat was als VOCH vast 
lastig uit te leggen aan 
de eigen achterban in de 
binnenstad, maar het staat 
los van de verhoudingen in 
de coalitie.

Het alcoholdebat was de 
druppel voor de VOCH 
die de emmer deed 
overlopen. Zij waren tegen 
het collegevoorstel voor de 
uiterste toegangstijd in de horeca. Toch hielpen ze dit voorstel 
na overleg in de coalitie aan een meerderheid. Dat was hun 
eigen keuze in dat debat. Enkele dagen later verweten ze de 
coalitiegenoten en met name de PvdA achterkamertjespolitiek en 
stapte de VOCH uit de coalitie. De VOCH was met dit verwijt heel 
wat geloofwaardiger geweest als ze het besluit om uit de coalitie 
te stappen tijdens het alcoholdebat hadden genomen.

De PvdA Hoorn herkent zich niet in de beelden die de VOCH 
heeft opgeroepen over de samenwerking in de coalitie. Onze 
analyse is dat de VOCH er onvoldoende in slaagde zijn eigen 
stempel op het beleid te drukken. Dat is spijtig voor de VOCH, 
maar kan de andere coalitiepartijen niet verweten worden. De 
PvdA Hoorn handelt, net als CDA en Groen Links uit eigen 

kracht. Wij hebben er dan ook alle 
vertrouwen in de samenstelling van 
de nieuwe (overgebleven) coalitie 
van PvdA, CDA en Groen Links. 

Judith de Jong
fractievoorzitter PvdA-Hoorn

0229-273293
 judith.dejong@planet.nl

  

Van de fractievoorzitter

Duidelijkheid over leefbaarheid 
De PvdA-fractie heeft op 6 januari 2009 art.43 vragen 
gesteld over het investeringsbudget van Intermaris/
Hoeksteen op het punt van de leefbaarheid. De 
toezichthouder  ( Centraal Fonds Volkshuisvesting ) 
heeft geconstateerd dat deze corporatie in relatie met 

haar financiële vermogen onvoldoende investeert in 
dit 6e aandachtsveld van het ‘Besluit Beheer Sociale 
Huursector’. Het college heeft de vragen van de fractie 
beantwoord.
Zie verder >> op www.pvdahoorn.nl

ZIE
www.pvdahoorn.nl

Meer informatie? Bezoek de website van de PvdA-Hoorn
U kunt al het actuele PvdA-Hoorn nieuws vinden op de website van de PvdA. Steeds meer 

mensen bezoeken deze website. Zo blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
www.pvdahoorn.nl
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 Vol verwachting toog ik op 20 december 2008 
als afgevaardigde van de Regio West-Friesland naar 
de Politieke Ledenraad in Arnhem. Aangekondigd 
werd dat de uitspraken van de Politieke Ledenraad 
belangrijk zouden zijn als advies aan de Tweede 
Kamerfractie en het Partijbestuur. Tevens werd 
aangekondigd dat de leden suggesties zouden mogen 
doen voor onderwerpen die op de Ledenraad aan 
de orde konden komen. Deze onderwerpen zouden 
worden besproken in de vorm van het tv-programma 
Lagerhuis, waarbij de voorgestelde onderwerpen in de 
vorm van stellingen zouden worden bediscussieerd 
door voor- en tegenstanders. In de ochtend konden 
de deelnemers worden geschoold in de benodigde 
debattechniek. Vanaf 13 uur zou het uiteindelijke 
debat plaats vinden. Wel nadat eerst de uitslag van 
de verkiezing van de lijsttrekker voor de Europese 
verkiezingen was bekend gemaakt. 

 De discussie bleek uiteindelijk te gaan over 2 
onderwerpen, het drugsbeleid en de economische crisis. 
Ieder onderwerp werd ingeleid door een specialist uit de 2e 
Kamerfractie,  het drugsbeleid door Lea Bouwmeester en de 
economische crisis door Mariëtte Hamer. Vervolgens werd over 
ieder onderwerp een stelling geformuleerd, waarover voor- en 
tegenstanders 10 minuten konden discussiëren. 

 Het debat liep op een grote teleurstelling uit. Er was 
nauwelijks een debat. Daarvoor zijn mijns inziens 2 factoren 
voor verantwoordelijk. In de eerste plaats waren de meeste 
stellingen dooddoeners, die dan ook Oost-Europese scores aan 
voorstemmers opleverden. Een voorbeeld: ´het verbieden van 
paddo´s is incidentenpolitiek´, 97% mee eens. Ander voorbeeld: 
´Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht´, 95% oneens. De 
enige stelling, waarover de meningen duidelijk verdeeld waren, 
luidde: ´Het is onvermijdelijk dat de pensioenen volgend jaar niet 
meestijgen met de inflatie´. Slechts 53% van de aanwezigen was 
het hiermee eens.

 In de tweede plaats ontbrak bij sommige stellingen 
de tijd om een goed tegenargument op te bouwen. Een 
voorbeeld: ´Het Nederlandse stimuleringsbeleid moet worden 
voortgezet´. 95 % van de aanwezigen was het hiermee eens. Dit 
is begrijpelijk tegen de achtergrond dat het CDA het opportuun 
acht om te stellen dat wanneer het begrotingstekort door de 
stimuleringsmaatregelen groter dan 2 procent wordt, er dan 
bezuinigd moet worden. Vele economen en het CPB zijn het 
hier niet mee eens. Maar er is wel een ander argument tegen in 
te brengen. Nederland is een kleine, open economie. 70% van 
onze bestedingen wordt in het buitenland uitgegeven. Indien 
Nederland zou stimuleren en het buitenland niet, dan schieten 
we met het stimuleringsbeleid niets op. Het is wel goed als alle 
andere landen het ook doen. Dit soort genuanceerde argumenten 
konden niet gemaakt worden doordat iedereen maar tijd kreeg 
voor 3 zinnen.

 Mijns inziens hoeft de Politieke Ledenraad in deze 
vorm niet te worden voortgezet. Het heeft misschien wel enige 
amusementswaarde en levert aldus wel een genoeglijke middag 
op, maar politiek levert het niets op. Voor de aanwezige politici, 
waaronder minister Cramer, moet het zonde van hun tijd zijn 
geweest. Wanneer ik terugdenk aan het functioneren van de 
Partijraad uit de jaren zeventig, dan bekruipt mij enige nostalgie. 
Het is goed om regelmatig over een controversieel punt te 
discussiëren. Maar niet op deze manier. Het is beter om te 
beginnen met een voor en tegenstander van een stelling die tijd 
genoeg krijgen om hun opvatting uit te werken. Waarna de zaal 
ruimte krijgt. Dit betekent wel dat er dan minder tijd is voor veel 
stellingen. Maar liever kwaliteit in de discussie dan kwantiteit. 

 Rest mij nog verslag te doen van mijn eigen inbreng. Ik 
heb 2 keer het woord gevoerd. De eerste keer bij het drugsbeleid. 
Ik heb daar betoogd dat het onredelijk is dat men wel legaal 
mag verkopen, maar dat men maar 500 gram in de shop mag 
hebben. Een goedlopende coffeeshop verkoopt veel meer dan 
die 500 gram per dag. Dit betekent dat men ergens illegaal een 
veel grotere voorraad moet aanhouden om de coffeeshop te 
bevoorraden. Als men die voorraad vindt dan is het gebeurd. De 
voorraad wordt in beslag genomen, de shop wordt gesloten en de 
coffeeshophouder heeft een strafblad. Er is mijns inziens duidelijk 
sprake van uitlokking door de officiële autoriteiten.

 Mijn tweede bijdrage had betrekking op de stelling 
over de pensioenen. Mijns inziens kunnen de pensioenen wel 
geïndexeerd worden. Het niet-indexeren gebeurt omdat het 
vermogen van de pensioenfondsen gezakt zou zijn onder de 
125% van de uitkeringen. Volgens de regels moet eerst het 
vermogen weer op peil zijn gebracht, alvorens de pensioenen 
kunnen meegroeien. Mijns inziens echter is het heel goed 
denkbaar dat de Nederlandse Bank in tijden van crisis deze norm 
tijdelijk opschort. Op dit moment zijn de totale pensioenpremies 
nog steeds groter dan de uitkeringen. Dus er kan best 
geïndexeerd worden. Bijna de helft van de afgevaardigden was 
het met mij eens.

Ruud Knaack, bestuurslid

Debat PvdA-ledenraad teleurstellende ervaring
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Ronald W
itteveen

is getekend......

In gesprek over radicalisering 
met Ahmed Marcouch
“Op woensdag 4 maart had ik, samen met mijn 
beleidsambtenaar Selami Yuksel, wijkcoördinator Ron 
van Marle en Mohammed Attaibi, als vertegenwoordiger 
van de Marokkaanse gemeenschap, een gesprek met 
stadsdeelraadvoorzitter en partijgenoot Ahmed Marcouch 
van Slotervaart. Ook zijn beleidsstaf en een journalist van De 
Volkskrant was bij dit gesprek aanwezig.
Het doel van de ontmoeting was ons te laten informeren over 
de ervaringen die tot nu toe in Slotervaart zijn opgedaan met 
de bestrijding van radicalisering onder moslimjongeren.  
Na onze inleiding over de situatie m.b.t. radicalisering in 
Hoorn gaf Marcouch een uitgebreide toelichting over de 
aanpak in Slotervaart.
Een belangrijk kernpunt in zijn betoog was de vaststelling dat 
radicalisering nauw samenhangt met een identiteitsvraagstuk 
bij jongeren. Het is in dat verband van belang vooral in 
te steken op de preventieve aanpak. Het beleid moet in 
de eerste plaats gericht zijn op vorming van de jongeren. 
Hiertoe moet het netwerk rond de jongere geactiveerd 
worden. Op school, in het jongerenwerk en bij de 

jeugdhulpverleningsinstanties moet men de confrontatie 
durven aangaan. Men moet leren door te vragen als jongeren 
bepaalde standpunten uitdragen.
“Keer je niet van hen af, maar ga de discussie aan”, was zijn 
nadrukkelijke advies. “Geef de integratie van de religieuze 
beleving zijn kans”.
Naast deze aanpak moeten ook ouders betrokken 
worden bij de problematiek door hen bewust te maken 
van het isolement waarin hun kind zich binnen onze 
samenleving kan manoeuvreren. Zij moeten daarbij d.m.v. 
opvoedingsondersteuning geholpen worden. Het Centrum van 
Jeugd en Gezin zal daarin een stimulerende en coördinerende 
rol moeten spelen.
In ons nagesprek met twee beleidsambtenaren hebben we 
met name gevraagd naar de manier waarop men uitvoering 
geeft aan deze aanpak.
Een belangrijk aspect in dit proces van bewustwording is 
het overwinnen van weerstand. Door o.a. voorbeelden en 
analyses van situaties uit de praktijk zijn schooldirecties, 
jongerenwerkers en jeugdhulpverleners echter te overtuigen 
van het nut van een confronterende benadering. De 
hulpvragen van bijvoorbeeld scholen nemen in Slotervaart 
dan ook steeds meer toe. 
Naast de inzet op jongeren binnen de preventieve aanpak, zal 
men voor degenen die zich al bij radicale organisaties hebben 
aangesloten vooral de tegenkracht moeten organiseren. 
Dit moet met name gebeuren door met kennis van zaken 
tegenspel te bieden aan hun interpretaties van de koran. 
Imams en sleutelfiguren vanuit de eigen gemeenschap spelen 
daarbij een cruciale rol. 
Waar de radicalisering zich uit in geweldadigheid en de 
veiligheid van onze samenleving in het geding brengt, zal 
repressief moeten worden ingegrepen.

Voor mij is de samenvatting van de aanpak derhalve te 
verwoorden in drie lagen: 
1. preventie, 
2. het organiseren van tegenkracht en 
3. repressie”.

PvdA-Hoorn, ondanks kou, actief bij de 
kraam in de binnenstad
Op zaterdag 7 februari zag het rood van de PvdA-ers bij onze 
kraam op de Veemarkt in Hoorn. Op die zaterdag had de PvdA 
een landelijke themadag over integratie. Naast integratiefolders 
deelde de PvdA-Hoorn pennen, ballonnen en stroopwafels uit. De 
aanwezige raadsleden en bestuursleden en kamerlid Paul Kalma 
hebben interessante gesprekken gevoerd met voorbijgangers. 
Net als de afgelopen jaren zal de PvdA-Hoorn ook komend jaar 
regelmatig met een kraam in de binnenstad te vinden zijn. Dit 
jaar zal de PvdA-Hoorn ook de buitenwijken bezoeken met een 
kraam. Daarnaast wil de PvdA-Hoorn graag thema’s verbinden 

aan een dag waarop er een 
PvdA kraam in Hoorn staat. Bij 
dit thema kunnen wij dan een 
Kamerlid, Statenlid of bepaalde 
raadsleden uitnodigen. Ook 
zal er af en toe een ludieke 
actie worden bedacht. Kortom 
de PvdA komt naar u toe deze 
zomer!!!!

Simon Broersma, raadslid
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Hoorn, de 62e millenniumgemeente 
Als woordvoerder klimaatbeleid is een bruggetje 
naar eerlijke handel makkelijk te maken: beide 
zijn onderdeel van de 8 millenniumdoelen.

Een klein stukje geschiedenis: in september 2000 
kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar 
voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken 
om gezamenlijk te vechten tegen armoede en 
honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, 
milieuverontreiniging, HIV/AIDS en in te zetten 
op verbetering van de toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften 
zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De 
doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

Dit zijn de 8 Milleniumdoelen:
• Extreme armoede en honger zijn uitgebannen; 
• Alle jongens en meisjes gaan naar school; 
• Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechte; 
• Kindersterfte is sterk afgenomen; 
• Minder vrouwen sterven door zwangerschap; 
• De verspreiding van ziektes als AIDS en    
 malaria is gestopt; 
• Er leven meer mensen in een duurzaam
 leefmilieu; 
• Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
De eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd 
worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel 
beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landen.

Op 24 juni 2008 is Hoorn de 62e 
millenniumgemeente geworden.

In Hoorn is ook een FairTrade werkgroep actief die van Hoorn 
een Fairtradegemeente wil maken. In een Fairtradegemeente 
wordt veel aandacht aan eerlijke handel gegeven, in bedrijven, 

scholen, winkels en 
gemeente-instellingen. 
Over de criteria kun 
je meer vinden op 
fairtradegemeenten.nl.

Onlangs hebben 
scholieren van het 
Taborcollege een 
nulmeting gedaan bij 
bedrijven en winkels 
in Hoorn. Zij zijn met 
een enquête langs 
winkels en bedrijven 
geweest om erachter te 
komen hoe ‘eerlijk’ zij 
zijn.*  Ik heb namens de 
werkgroep voorlichting 
gegeven over Fairtrade 
en de Millenniumdoelen.

De PvdA-Hoorn 
vindt eerlijke handel 
belangrijk. Niet voor niks 
zijn wij de partij van de 
arbeiders, wij moeten 
solidair zijn, ook al gaat het om mensen die ver bij ons vandaan 
wonen.

Omdat ik eerlijke handel en de millenniumdoelen zo belangrijk 
vind heb ik mij als raadslid opgegeven voor het Millenniumdoelen 
platvorm voor jonge raadsleden. En hopelijk kunnen we op deze 
manier de wereld een klein beetje beter maken. Wees eerlijk en 
koop Fairtrade!

Esther de Groot
raadslid

Voor meer info: www.hoorn.pvda.nl en www.millenniumgemeente.nl

* voor de resultaten van de nulmeting: www.fairtrade-hoorn.nl

Opwaardering winkelcentrum De Huesmolen
werd in 1979 opgeleverd. De tweede fase (aan de westkant 
van het grachtje) volgde al snel. In 1993 werd de derde fase 
toegevoegd (de Vershoorn). Het winkelcentrum omvat 46 winkels 
met 8830 m2 oppervlak, en een weekmarkt. Het is een typisch 
wijkwinkelcentrum om de dagelijkse boodschappen te doen, met 
daarnaast enkele winkels voor niet-dagelijke goederen. Naast 
het winkelcentrum bevindt zich het cultureel centrum, met onder 
andere een bibliotheek, toneelzaal en sporthal. De Huesmolen is 
zeer populair, en trekt ook winkelend publiek van buiten de wijk 
Risdam. De parkeerterreinen staan regelmatig vol. Ook begint de 
kwaliteit van de openbare ruimte na 30 jaar achteruit te gaan.

Winkelcentrum De Huesmolen is het succesvolle 
resultaat van een prijsvraag. Deze werd door 
architectenbureau Bakker en Boots gewonnen 
vanwege het idee het winkelcentrum het uiterlijk 
te geven van een stad doorsneden met een 
grachtje. Waar veel winkelcentra uit die tijd 
voorzien werden van platte daken, werd De 
Huesmolen ontworpen met appartementen 
erboven met schuine daken. 
Het winkelcentrum is inmiddels 30 jaar oud. De eerste fase 
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Geen verdichting in de binnenstad
dit onderwerp 
en meegedeeld 
dat zij afziet van 
dit voornemen. 
Dit betekent dat 
de regeling, om 
150 panden de 
mogelijkheid te 
geven hun woning 
of winkelpand met 
1 bouwlaag te 
verhogen, wordt 
geschrapt uit 
het voorontwerp-bestemmingsplan. Het college hanteert nu de 
bestaande goot- en nokhoogten met een wijzigingsbevoegdheid 
van het college om een eventuele aanvraag voor de bouw van 1 
bouwlaag te kunnen honoreren. Het college vindt bij nader inzien 
dat de 150-lijst te grof is en arbitrair. Indien er een aanvraag bij 
het college binnenkomt, zal er een advies worden gevraagd aan 
de ‘Commissie voor Monumenten en Welstand’.    
Voor a.s. juli zal er een definitief oordeel worden geveld over het 
nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad. De PvdA-fractie 
is verheugd met het besluit van het college. Hiermee is wat 
betreft de PvdA-fractie de laatste hobbel genomen en kan het 
‘Voorontwerp-bestemmingsplan de Binnenstad’ de procedure in. 

Piet Bruijns, fractielid  

Het “Voorontwerp-bestemmingsplan de Binnenstad” is in de 
commissie en de gemeenteraad uitvoerig behandeld. Er is een 
aantal belangrijke wijzigingen aangebracht.
Het samenvoegen van winkelpanden is beperkt t/m 200 m2, de 
omzetting van restaurants naar cafés is niet doorgegaan en de 
komst van winterterrassen is afgewezen door de raad. 
Toch lag er nog een voorstel waar de PvdA grote moeite mee 
had. In het bestemmingsplan wilde het college de mogelijkheid 
geven om ca.150 panden in de binnenstad met 1 bouwlaag te 
verhogen. De PvdA had hevige kritiek op dit voornemen vanwege 
de negatieve aspecten ervan voor de historische binnenstad. 
Vooral de omvang van 150 panden was voor de fractie aanleiding 
om het college onder druk te zetten om dit voornemen niet door 
te voeren.
Het college heeft  de raad op 18 februari jl. geïnformeerd over 

Opknapbeurt van de openbare ruimte
Op 24 februari jongstleden heeft de gemeenteraad daarom 
besloten gelden beschikbaar te stellen om De Huesmolen een 
opknapbeurt te geven. Hiermee wordt de openbare ruimte 
op korte termijn opgeknapt. De huisvuilcontainers worden 
ondergronds geplaatst, er komt een openbaar toilet, er komen 
nieuwe fietsenrekken, zitbanken en prullenbakken, en het 
centrale plein wordt verhoogd. Daarnaast wordt het grachtje 
verbeterd door het herstellen van de pomp en de molen, de 
kademuurleuningen worden opgeknapt en de bruggen worden 
verbreed. De PvdA-fractie heeft van harte ingestemd met deze 
verbeteringen. De PvdA-fractie is er tevreden over dat het 
grachtje opgeknapt wordt en niet gedempt. Het grachtje is het 
karakteristieke element dat De Huesmolen onderscheidt van 
andere winkelcentra, en was het cruciale onderdeel van het 
architectonische ontwerp. 

Toekomst van De Huesmolen
Maar met deze maatregelen die op korte termijn gerealiseerd 
worden is de Huesmolen er nog niet. Op 17 april 2008 heeft de 
PvdA-fractie bij het college per brief aandacht gevraagd voor 
de parkeerproblemen rond de Huesmolen. De fractie heeft 
daarbij de suggestie gedaan de locatie van het Postkantoor 
te ontwikkelen tot winkelruimte met een parkeerkelder en 
appartementen erboven. Een of beide supermarkten zouden 
hiernaartoe verplaatst kunnen worden. Inmiddels is bekend dat 
het postkantoor in juni verdwijnt, maar over een nieuwe invulling 
is nog niets bekend.
Ondertussen zijn de winkeliers en projectontwikkelaar BAM 

plannen aan het ontwikkelen. Deze plannen heeft de PvdA-
fractie uit de krant moeten vernemen, en zijn zeer ingrijpend. 
Het winkelcentrum zou fors uitgebreid worden, de bowlingbaan 
en cultureel centrum verdwijnen om plaats te maken voor een 
supermarkt met parkeren op het dak, en het grachtje wordt 
gedempt om de andere winkels uit te laten breiden. Het plan 
voorziet niet in een nieuwe invulling van het postkantoor. Deze 
plannen hebben nog geen enkele formele status, en zijn nog 
niet in het college van B&W of de gemeenteraad aan de orde 
geweest. Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor deze 
plannen. De gemeenteraad zou dus eerst een wijziging van het 
bestemmingsplan vast moeten stellen. 

Wijkbijeenkomst over De Huesmolen
Voor de PvdA-fractie zijn behoud van het grachtje en cultureel 
centrum belangrijk. Daarnaast is duidelijk dat De Huesmolen 
niet onbeperkt uitgebreid kan worden zonder dat dit gevolgen 
heeft voor het verkeer, de bewoners van De Huesmolen/Het 
Grachtje Over en winkeliers in andere winkelcentra. Maar de 
fractie is wel van mening dat er een oplossing moet komen voor 
de ruimtenood van sommige winkels. Kortom: de PvdA-fractie 
wil zich uitgebreid laten informeren over de argumenten van alle 
belanghebbenden. Daarom zal de fractie over een aantal weken 
een bijeenkomst organiseren waarbij de winkeliers, omwonenden 
en bezoekers van De Huesmolen hun wensen en ideeën kenbaar 
kunnen maken en onderling de discussie aan kunnen gaan. Deze 
bijeenkomst zal via de pers en de website van de PvdA-Hoorn 
aangekondigd worden. Zie www.pvdahoorn.nl 
      Alex Flameling

fractielid  
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PvdA-voorstel over stadsdichter wordt breed gesteund 
Cornelis Putemmer, de vermaarde stadsdichter die vorig jaar kwam te overlijden, 
moet worden opgevolgd. Dat is de mening van PvdA-fractielid Toon van de 
Wijdeven. Hij nam op 27 januari het initiatief om een motie in te dienen bij de 
gemeenteraad van Hoorn. De motie werd breed gesteund. De tekst luidde:

“Onlangs overleed onze stadsdichter Cornelis Putemmer.

Omdat hij zijn dood voorzag, schreef hij een 
toepasselijk gedicht, dat is afgedrukt in de 
bundel; “Moet je Hoorn”, uitgegeven door de 
gemeente Hoorn.

Zijn kleurrijke verschijning en originele 
taalgebruik waren altijd smaakmakend 
bij de talloze bijeenkomsten, recepties of 
feesten waar hij verscheen.
Cornelis heeft in onze stad hiermee een 
instituut gecreëerd.

Overwegend, 
• dat het verscheiden van onze 
stadsdichter een leegte heeft 
achtergelaten in onze stadscultuur,
• dat de inbreng van de stadsdichter aan 

meerdere bijeenkomsten een 
toegevoegde waarde toekent,
• dat de dichtkunst een zichtbare 
plaats dient te behouden in de 
stad,

Verzoekt het college 
om zich te beraden op de 
aanstelling van een nieuwe 
stadsdichter en bij dit proces 
de inwoners van Hoorn in de 
gelegenheid te stellen hun mening 
hierover te ventileren”.
 

 
 52 maal 52 weken
 zo lang lol heb je gehad
 met hart en ziel proficiat
 ouder/dom zonder gebreken
 ik ga vandaag een potje breken

 de andere kant lijkt deze kant
 en deze kant de andere want
 een derde wereld dient zich aan
 die blijkt dus ook nog te bestaan”

Toon van de Wijdeven: “Cornelis Putemmer was een man met 
een ruime en vaak ook enigszins “verruimde” blik op de wereld.
Cees had een eigen stijl ontwikkeld, die in combinatie met zijn 
persoonlijke kledingkeuze opzien baarde. Naast de bijdrage die 
hij leverde aan de Boterhal en later aan het Affichemuseum was 
hij toch vooral Dichter.

Gevraagd of ongevraagd uitte hij zijn visie op de dingen rondom 
hem. Hij deed dit met zorg ofschoon hij dit bracht met een 
ogenschijnlijke nonchalance. Voor Cees zat het niet in de grote 
ontboezemingen, maar juist in de compacte speelsheid van onze 
taal.

 zonder baan
 zou de wereld
 stil blijven staan
 
 zelfs de maan 
 heeft een baan
 om in op te gaan 

Een van de mooiste 
voorbeelden van 
deze Kunststukjes 
vind ik zelf het 
gedicht, dat zeer 
terecht in grote 
letters is geschreven 
in de hal van het 
gebouw van Werk 
en Inkomen aan het 
Dampten.”

Toon van de Wijdeven 

Kees Borst: “Stadsstrand is mogelijk!”
het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) gekomen. 
Namens de PvdA neemt Kees Stam deze positie in. Hij heeft 
onder andere de dijken in zijn portefeuille. 

Kees Borst: “Ik heb nog geen uitgebreide ervaring als bestuurder, 
want ik zit er pas vanaf november. Omdat ik wist dat de aanleg 
van een stadsstrand een wens van de gemeente Hoorn is, heb ik 
al schriftelijke vragen aan het D&H gesteld waar ik deze week de 
antwoorden op heb gehad. Kort gezegd komen ze hier op neer; 
een dijkverzwaring door middel van een vooroever bij Hoorn 
is mogelijk, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Zoals je weet staat de dijkverzwaring tussen Hoorn en Edam 
(18,7 km) op stapel. Dit is een enorm project dat door het rijk 
gefinancierd wordt en we zijn nu al bezig met de voorbereiding. 

In november 2008 is de Hoornaar Kees Borst 
namens de PvdA gekozen in het bestuur van het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Voor Prospect evalueert verslaggever Steven de 
Waart met hem de coalitievorming en de Hoornse 
wens voor een stadsstrand. 

Deze verkiezing is een historische geweest, want voor het 
eerst konden ook politieke partijen hieraan meedoen. Gevolg 
hiervan is dat de van oudsher sterk vertegenwoordigde macht 
van de agrariërs is afgenomen. Na de verkiezingen is de PvdA 
met drie leden in het algemeen bestuur gekomen. Ook bij de 
coalitievorming was de PvdA succesvol en is één PvdA-er in 
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  Het belangrijkste bericht kwam natuurlijk 
tot ons op 17 februari in het NHD. De dag 
daarvoor had de gemeente Hoorn statenleden 
en gedeputeerden van de provincie Noord-
Holland uitgenodigd om in Hoorn kennis te 

komen nemen van grote zaken die spelen. Zo’n 
15 statenleden en gedeputeerde Peter Visser (PvdA) 
waren present. We werden deelgenoot van de kansen, 
maar ook de problemen van de stad. De ontwikkeling van het 

stationsgebied werd ons uit de doeken gedaan en een bezoek aan de succesvolle 
ijsbaan was onderdeel van het programma. De ontwikkelingen op de Blauwe 
Berg werden ons geschetst, waarna we richting emplacement van de stichting 
Stoomtram Hoorn-Medemblik werden gedirigeerd om deelgenoot te worden 
van de financiële problemen die het voortbestaan van de Stoomtram bedreigen. 
Gedeputeerde Peter Visser gaf aan dat hij zijn uiterste best zou doen om de 
Stoomtram op de rails te houden. Daarvoor is € 614.000,- nodig. Een fors bedrag 
waarover in ‘Haarlem’ nog wel even moet worden gepraat. 

Op woensdag 18 maart stond in de schouwburg Het Park de Westfriese 
Omringdijk centraal. Tijdens de middagsessie, die werd georganiseerd door 
de provincie Noord-Holland, werd gesproken over de ontwikkeling van een 
beeldkwaliteitsplan voor de gehele dijk en de activiteiten die er de komende 
jaren op en aan de dijk gaan plaatsvinden. De provincie wil veel aandacht 
voor het provinciale monument. PvdA-gedeputeerde Sascha Baggerman 
beklemtoonde dat de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk in historische 
zin van grote betekenis is. “Dat moet zichtbaar worden”. Het programma van 
de Karavaan zal in ieder geval de komende twee jaar haar activiteiten laten 
plaatsvinden rond de dijk. U mag gerust weten dat ik best wel een beetje trots 
ben op dit behaalde resultaat. Ik ben er van overtuigd dat Westfriesland op 

toeristisch gebied hier de vruchten van zal plukken.

De herindeling in Westfriesland houdt ons niet alleen bezig in Haarlem, maar 
uiteraard ook in Hoorn. Het standpunt van de Hoornse raad: alle vier gemeenten (Hoorn, 

Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen) samenvoegen tot een bandstadgemeente wordt gedeeld door de 
provinciale PvdA-fractie. In een gesprek met de vier PvdA-fracties uit de genoemde gemeenten werd duidelijk dat zij er heel 
anders over denken. Wordt vervolgd.   

Provinciaal statenlid Ed Wagemaker, edcwa@xs4all.nl

In elke uitgave van ons clubblad vertel ik u het een en ander over mijn ervaringen in het provinciale bestuur. Uiteraard ga ik u niet lastig vallen met wetenswaardigheden uit ‘t Gooi of problemen die spelen op Texel, hoe interessant dan ook.  Een (in)directe link met Westfriesland  moet er toch minstens zijn om uw aandacht vast te houden. Daarnaast wijs ik u ook op mijn maandelijkse, ietwat beschouwende column in het weekblad Zondag.

BERICHT UIT DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

In 2010 moet dit gereed zijn. De dijk moet op verschillende 
plekken op verschillende manieren aangepast worden en er zijn 
wellicht andere oplossingen mogelijk dan een dijkverhoging/
verzwaring. Er zijn dan ook al een aantal wensen van gemeenten 
en natuurbeheerorganisaties bij het hoogheemraadschap 
binnengekomen. Als het Hoogheemraadschap deze wensen 
bijtijds heeft (en in het geval van Hoorn is dat zo) dan kunnen ze 
worden meegenomen in de MER (Milieu Effect Rapportage). 
Een van de antwoorden van het college van D&H is dat ‘een 
vooroever als mogelijke inrichting wordt meegenomen in de 
procedure’. Dus Hoorn is op tijd geweest. De MER zal beslissend 
zijn voor de uiteindelijke keuze. Ook de slagvaardigheid van 
de gemeente zal bepalend zijn. Ik neem aan (want dat weet 
ik niet) dat de realisatie van de vooroever voor rekening komt 

van het hoogheemraadschap en de inrichting als strand voor 
rekening van de gemeente. Ook de aanleg van aanvullende 
maatregelen voor deze recreatieve functie (denk bijvoorbeeld 
aan parkeerplaatsen) zal door de gemeente betaald moeten 
worden. De snelheid en bereidheid van de gemeente om deze 
meerkosten en organisatie voor haar rekening te nemen maakt 
voor ons veel uit: als we maar geen vertraging in onze planning 
oplopen. Ook de verdere uitwerking van de plannen is (voor mij) 
belangrijk. Zijn er bijvoorbeeld al ideeën hoe de verkeersstroom 
geregeld wordt of zijn er alternatieven voor het Hoornse Hop, 
mocht dit milieutechnisch niet kunnen. Als aan deze voorwaarden 
wordt voldaan denk ik dat het er goed uitziet voor de Hoornse 
wens voor een stadsstrand”. 

Steven de Waart
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De kredietcrisis en de gevolgen voor Hoorn
“Je ontkomt er niet aan om ook iets te zeggen over de kredietcrisis. Ook onze gemeente 
zal er mee te maken krijgen. De terugloop op het aantal mensen die gebruik moeten maken 
van de bijstand zal mogelijk omslaan. Dat betekent dat we in onze gemeentebegroting hier 
rekening mee moeten gaan houden en dat dit invloed zal hebben op onze financiën. De 
komende jaren (2009 en 2010) zal onze begroting onder grote druk komen te staan. De 
voorspelde overschotten zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. De politieke keuzes 
zullen scherper worden de komende jaren en dat zal met verkiezingen in het vooruitzicht 
niet makkelijk zijn. Aan alle kanten worden gemeenten ook gevraagd om te blijven 
investeren. Op die manier kun je ervoor zorgen dat er werk blijft. Aan de andere kant moet er 
een sluitende begroting gepresenteerd worden. Deze twee aspecten gaan de
nodige spanningen opleveren. De komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuw 
financieel perspectief en zal het college de raad keuzes moeten voorleggen. Maar we 
gaan desondanks aan het werk op het Oostereiland om tot de verbeelding sprekende 
zaken te realiseren. We blijven bouwen in Bangert/Oosterpolder; de renovatie van het 
Missiehuis gaat door en de beoogde kantoren daar zullen een plek krijgen. Op de
oude schouwburglokatie zal  gestart moeten worden en de jachthaven aan de Schelphoek gaat gestaag verder. Gelukkig gaan 
ondanks de kredietcrisis die ook Hoorn treft, veel projecten gewoon door.”

Jack van 
Es

is getekend......

De provincie Noord Holland  is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden 
van herindelingsprocessen. Dat is zo 
geregeld, omdat er bij herindeling niet 
alleen gemeentelijke belangen spelen, 
maar ook regionale, zogenaamde 
bovenlokale belangen. In West Friesland 
is dat niet anders. De nu voorgestelde 
fusie van Andijk en Wervershoof 
met Medemblik is ingegeven door 
de individuele behoeften van deze 
gemeenten. Maar tegelijkertijd heeft 
deze fusie effect op andere gemeenten 
in de regio. Bijvoorbeeld op Enkhuizen, 
die ook een herindelingspartner zoekt. 
Enkhuizen wordt door de voorgestelde 
fusie bedreigd met “restproblematiek”, 
ze dreigen alleen over te blijven. Ook 
de gemeente Hoorn voelt de noodzaak 
tot herindeling. De reden hiervoor is 
dat Hoorn alle centrumfuncties en 
voorzieningen in stand wil houden voor 
de regio, maar dat dit bedreigd wordt 
door de huidige bestuurlijke structuur. 
Het overleg over de centrumfuncties is 
niet effectief en de bereidheid van de verschillend gemeenten 
om financieel bij te dragen aan de centrumfuncties is divers. 
Herindeling is volgens Hoorn noodzakelijk om gezamenlijk de 
centrumvoorzieningen in Westfriesland te kunnen behouden.

Hoorn+Drechterland + Stede Broec + Enkhuizen?
Gezien de bovenlokale belangen die spelen heeft de provincie 
Noord-Holland een visie opgesteld over herindeling in 
Westfriesland. Aan de hand hiervan zullen gesprekken plaats 

Gemeentelijke herindeling in zicht?
vinden tussen de betrokken gemeenten. 
De Pvda-Hoorn ziet op basis van de 
visie van de provincie herindeling van de 
gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede 
Broec en Enkhuizen als het meest voor 
de hand liggend. De reden hiervoor is 
dat de gemeentelijke opgaven in dit 
gebied grotendeels samenvallen. Het 
gaat daarbij om infrastructuur (spoor 
en wegennet), economische activiteit 
die zich rond deze infrastructuur 
concentreert en woningbouwopgaven 
in de toekomst. Een grote en krachtige 
gemeente als deze kan bovendien prima 
blijven zorgen voor de centrumfuncties 
in onze regio.

Boven eigen belang uitstijgen
Drechterland en Stede Broec wijzen 
herindeling af. Deze gemeenten 
baseren zich op hun eigen individuele 
afweging en belangen. De PvdA-Hoorn 
betreurt deze insteek. Niet alleen 
het eigen korte termijn belang van 
gemeenten, maar het belang van de 

regio is hier in het geding. PvdA-Hoorn zal er in de gesprekken 
op wijzen dat alle betrokkenen in de discussie boven hun eigen 
individuele belangen uit zouden moeten stijgen. Alleen dan 
kunnen we onze centrumvoorzieningen voor onze burgers op 
een goede manier behouden en de kwaliteit leveren aan onze 
inwoners die er van ons verwacht wordt. 

Judith de Jong
fractievoorzitter PvdA-Hoorn
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Hoe voorkom je segratie? 

Naar aanleiding van onze bijeenkomst heeft het college ook een 
bijeenkomst over hetzelfde onderwerp georganiseerd. 

Het is belangrijk om goed op ons netvlies te krijgen welke 
mogelijkheden er bestaan om ontwikkelingen richting 
segregatie binnen het onderwijs tegen te gaan. Tijdens de 
commissievergadering van 17 februari jl. is namens de PvdA-
fractie voorgesteld om met de gehele Raad op werkbezoek 
te gaan naar de gemeente Rotterdam. Men werkt daar op 

verschillende manieren aan het 
mengen van de leerlingenpopulatie 
op basisscholen om segregatie 
te voorkomen. Dit alles op basis 
van vrijwilligheid. Hier worden 
door gemeenten, scholen en 
ouders uitstekende resultaten mee 
behaald. Na contact gelegd te 
hebben met Rotterdam blijkt dat zij 
de Raad van Hoorn graag willen 
ontvangen om over deze en andere 
aanpakken die zij gebruiken te 
informeren. De gemeenteraad en
het College kan hier zijn voordeel 
mee doen en deze inzichten 

gebruiken en vertalen naar de Hoornse schaal. 

Een ruime meerderheid van de fracties is enthousiast en staat 
positief achter ons initiatief. De voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang. Onze verwachting is dat het een nuttig en inspirerend 
werkbezoek zal worden.   

Dilek Bilgen - Kucuksanturk
Raadslid PvdA - Hoorn
(woordvoerder jeugd, sport en armoede)

De PvdA-fractie heeft in februari 2008 een 
bijeenkomst georganiseerd over het voorkomen van 

segregatie in het onderwijs en het huisvestingsbeleid.
Daarbij waren onder andere Tweede Kamerlid Jeroen 
Dijsselbloem en vele partijen uit het veld aanwezig. 

Een belangrijke conclusie uit deze bijeenkomst 
was dat segregatie in Hoorn in het onderwijs niet 

grootschalig aan de orde is, maar dat het wel 
noodzakelijk is om ontwikkelingen richting

segregatie in het onderwijs te voorkomen en hier 
vroegtijdig op in te spelen.

De PvdA-Hoorn zoekt leden die zich  willen inzetten voor de partij. Wilt u met ons meedenken, meepraten en 
meewerken? Meld u aan via: geinteresseerd@pvdahoorn.nl  of bel met Dennis Bruin: 0229-231487.

Bent u geïnteresseerd in de Hoornse politiek?
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DE GESCHIEDENIS KOMT ERAAN

Column door Sjaak Grosthuizen

 “We schrijven geschiedenis! We zitten in een 
periode die de geschiedenisboekjes gaat halen als de 
ellende maar groot genoeg gaat worden. We zitten er 
middenin. De mensen die de crisis van de jaren dertig 
nog hebben meegemaakt zijn schaars aan het worden. 
Wie een beetje uit zijn of haar woorden kan komen kan 
later worden ondervraagd door de media, die graag wil 
weten hoe men dat indertijd ervaren heeft. Onthoud elk 
moment! Leg dagboeken aan! Neem de camera mee 
om die zaken vast te leggen die onze nazaten duidelijk 
moeten maken wat we hebben doorstaan. Doe het, 
want u zult er later zinnige dingen over moeten zeggen. 
De foto’s en vooral filmpjes zouden wel eens gebruikt 
kunnen worden in geschiedenisprogramma’s van de 
Europese omroepen. Altijd leuk. 

 De kredietcrisis is nog niet eens op zijn 
hoogtepunt. Dieptepunt zullen de beterweters meteen 
uitroepen. Een crisis betekent dieptepunt en we 
dienen daaronder te lijden. Goed dan. Wij zullen 
lijden onder de crisis. Ik zie er op dit moment in mijn 
omgeving nog weinig van. Maar het is ons beloofd: 
we gaan het allemaal merken! Ik heb nu al zin om het 
draaiboek voor de historische herdenking te maken. 
Met geluidseffecten zoals in Jaws zijn gebruikt om de 
spanning te verhogen. Je ziet het gevaar nog niet. Dat 
bevindt zich nog onzichtbaar op grote diepte, maar het 
is onderweg. Filmbeelden van spelende en lachende 
kinderen en mensen. Vakanties die nog geboekt worden. 
Huizenblokken die nog strak in de verf staan en de 
nieuwe auto. Dan bordjes van huizen die te koop staan. 
Kijkje over de  grens naar plaatsen waar de crisisellende 
zich steeds duidelijker begint af te tekenen. Beelden uit 
de voormalige Oostbloklanden en smeekbeden van hun 
regeringsleiders om meer steun vanuit Europa. Obama 
in zijn glansrol als redder van de USA en de rest van de 
vrije en onvrije wereld. Allemaal om het verschrikkelijke 
contrast met de maanden erna te illustreren.

 Natuurlijk ook een stukje informatie over de 
oorzaken van de crisis. Onbedwingbare hebzucht bleek 
een oorzaak te zijn. Er worden beelden vertoond van de 
grote graaiers die hun zogenaamde onvervangbaarheid 
of zeldzaamheid in functies van bestuursvoorzitters 
en directeuren misbruikten en volgens de legale 
mogelijkheden uit de jaren voor de crisis schaamteloos 
hun zakken vulden. Foto’s en filmbeelden van de 
captains of the economy. Precies zoals ze zichzelf 
voordat zij de wereldeconomie naar de knoppen hielpen 

afgebeeld zagen. Mannen met status heetten ze nog 
tot diep in 2009. Af en toe was er een vrouw bij. Maar 
meestal kregen zij net als bij hoge politieposten weinig 
kansen. De historische terugblikken zullen verhalen over 
de moeizame beslissing om voortaan deze lieden af te 
beelden zoals zij verdienden: met een zwart balkje voor 
de ogen en met de initialen van hun achternaam. 
We kunnen verhalen van lachwekkende maatregelen 
om de slachtoffers van de crisis toch nog even te 
brandmerken. Geen gaatje in een belastingplaatje 
voor de fiets, maar bijvoorbeeld een opvallend rood 
kortingspasje dat bij elke supermarktkassa dient te 
worden gescand door de caissière, zodat een paar euro 
korting kan worden verleend.  

 Je zult het zien: politici zullen zich uitputten 
in het lanceren van reddingsplannen. Het leuke is dat 
achterafanalyses zullen aantonen dat het herstel van 
de economie nauwelijks beïnvloed is geweest door de 
moeizame en trage beslissingen van de politici. Minister 
Bos wordt als hij boft nog wel genoemd. Het wordt hoog 
tijd dat er een geldeenheid naar hem genoemd gaat 
worden. Het Tientje van Lieftinck, het Kwartje van Kok 
en de Zalmsnip hebben alle Wikipedia gehaald. Wordt 
het De Miljarden van Bos waarmee hij banken en grote 
bedrijven hielp of De Euro van Bos, waarmee de gewone 
man werd ondersteund?

 Ons wordt voorgehouden dat we sterker uit de 
crisis zullen komen. De economie zal over een paar jaar 
weer draaien als een tierelier. Zal dat betekenen dat we 
op een fatsoenlijke leeftijd met pensioen mogen gaan? 
Zullen we dan ook nog prettig kunnen leven? Zal ik 
de verloren jaarinleggen van mijn spaarplan bij Reaal 
weer terugkrijgen? Zullen wij beter geleerd hebben wat 
solidariteit betekent? Zullen we weer gaan zingen over 
de verworpenen der aarde? 

 Voorspel maar niks. Over een aantal jaren is 
alles weer geschiedenis, maar probeer dan wel te weten 
of de verhalen die dan verteld worden de waarheid zijn!”

 DIEPTEPUNT

 HEBZUCHT

 REDDINGSPLANNEN

 TIERELIER


