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Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging
Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze najaarsledenvergadering. 
Datum:   donderdag 1 november 2012
Tijd:        20.00 uur
Locatie:  Hotel ‘De Magneet’ , Kleine Oost 5, 1621GR Hoorn (tel. 0229-215021)

Tweede Kamerlid Martijn van Dam is (onder voorbehoud) onze gastspreker!
Martijn wil graag komen maar moet een voorbehoud maken omdat op het moment van onze 
uitnodiging als gevolg van de verkiezingen de agenda’s van de Kamerleden nog niet kunnen worden 
ingevuld.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. 30 maart 2012
4. Vaststellen werkplan 2013 
5. Vaststellen begroting 2013 
6. Samenstelling bestuur.
 Tussentijds aftredend: Lex Siero trekt zich wegens persoonlijke omstandigheden terug als penningmeester. 
 Het bestuur stelt Jaap Linnenkamp voor als penningmeester. 
 De penningmeester dient in functie gekozen te worden.
  Tevens stelt het bestuur Nel Michgelsen en Maikel Schuitemaker voor tot algemeen bestuurslid te kiezen. 
 Ook de leden kunnen kandidaten voordragen voor het bestuur. Laatstgenoemden kunnen tot drie dagen voor de  
 ledenvergadering hun kandidatuur bij de secretaris aanmelden. 
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na het formele huishoudelijke deel van de vergadering zal (onder voorbehoud) 
het Tweede Kamerlid Martijn van Dam spreken over de actuele politiek. 
Het bestuur verwacht ongeveer 20.30 uur Martijn het woord te kunnen geven.

Bent u slecht ter been en heeft u geen vervoer ? Neem dan contact op met het secretariaat.
Wij proberen dan vervoer voor u te regelen.
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DE TWIJFEL KNAAGT AAN MIJ

 “De uitslag van de verkiezingen heeft mij in grote 
verwarring achter gelaten. Natuurlijk was het een prachtig 
resultaat. Niemand had drie weken voor de verkiezingen 
kunnen voorspellen dat wij 38 zetels zouden behalen. Nog 
volgens de peiling van Maurice de Hond van 26 augustus 
stond de SP op 35 zetels, de VVD op 32 zetels en de PvdA op 
een schamele 18 zetels. Een week later kantelde het. De SP 
verloor in de peiling 8 zetels die bijna volledig naar de PvdA 
gingen. Ik kreeg weer wat hoop. Dit proces ging door. In plaats 
van Roemer werd Samsom opeens de uitdager van Rutte en 
begonnen zowel Rutte als Samsom strategisch stemmende 
kiezers naar zich toe te halen. Op de verkiezingsavond was 
het verschil tussen Rutte en Samsom verwaarloosbaar klein. 
Uiteindelijk ging Rutte er met de hoofdprijs van door. Daardoor 
bleef ik toch nog met een lichte kater achter. 

 Meteen na de verkiezingen was het duidelijk dat de 
VVD en de PvdA ervoor opteerden om samen een kabinet 
te formeren. Daar was ik het zeer mee oneens. De kiezers 
hadden volgens mij niet op de PvdA gestemd om Rutte aan de 
macht te helpen. Integendeel. En waarom opteerde Samsom 
niet voor een kabinet over links, zoals Roemer bepleitte. Een 
coalitie bestaande uit PvdA, SP, D’66 en CDA  had genoeg 
zetels en ook nog een meerderheid in de Eerste Kamer. 
Volgens mij was het strategisch fout van de PvdA om dit 
niet eerst te proberen. Als D’66 of het CDA deze coalitie zou 
blokkeren, dan kon men alsnog met de VVD verder gaan. In 
ieder geval had de PvdA zich dan op zijn linkerflank ingedekt. 
De SP kon de PvdA niet verwijten dat zij de SP had laten 
vallen en daarmee een links kabinet onmogelijk gemaakt. 

 Een paar dagen na de verkiezingen kreeg ik een 
e-mail met de boodschap dat de PvdA een politieke ledenraad 
had georganiseerd met als doel de verkiezingen en het 

daarna gevolgde beleid van de fractie te evalueren. Ik heb 
me meteen aangemeld. Het leek mij een mooie gelegenheid 
om Samsom eens de waarheid te zeggen en hem te vragen, 
waarom hij niet als eerste optie voor een kabinet over links 
had gekozen. 

 Op de politieke ledenraad bleek Samsom niet onder 
de indruk. Zijns inziens zat de Nederlandse kiezer niet te 
wachten op spelletjes. De kiezer zou zijn buik vol hebben van 
die spelletjes. Het was volstrekt duidelijk dat D’66 geen zin 
had om een kabinet met de PvdA en de SP aan de macht te 
helpen en van het CDA moest je ook niet veel verwachten. 
Die waren nu te veel met zichzelf bezig. Het land zou 
snakken naar een stabiele coalitie en die kun je nu eenmaal 
makkelijker maken met twee dan met vier partijen. En het 
was duidelijk dat er brede steun was voor een VVD-PvdA-
coalitie, zowel binnen als buiten de Kamer. Nederland moet 
vooruit, niet achteruit. En volgens Samsom delen zowel de 
VVD als de PvdA dat soort vooruitgangsgeloof. 

 Het moet gezegd worden dat Samsom de politieke 
ledenraad plat kreeg. De ene na de andere staande 
ovatie was zijn deel. Maar er bleef bij mij iets knagen. Zijn 
argumenten over haast en spelletjes zijn overtuigend. 
Echter, het succes van Samsom’s strategie zal in belangrijke 
mate afhangen van de snelheid van de formatie en de 
herkenbaarheid van de PvdA in het onderhandelingsresultaat. 
Als de formatie te lang gaat duren, zal het politieke cynisme 
weer de kop opsteken. Kassa rinkelen voor de SP. En er 
is nog iets. De geschiedenis toont dat de PvdA altijd de 
verkiezingen heeft verloren als zij mee deed in een kabinet 
waarin zij niet de premier leverde. Dat gold bijvoorbeeld zowel 
voor de kabinetten Van Agt, Lubbers en Balkenende. Laten 
wij in het huidige geval hopen dat ‘resultaten uit het verleden 
geen garantie bieden voor de toekomst’.

 ONEENS

Column door Ruud Knaack

Belangrijke stap PvdA initiatief “Stadsstrand”
In 2008 heeft PvdA Hoorn het initiatief genomen om in het 
kader van de dijkversterking bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier te pleiten voor een Stadsstrand 
en natuuroever bij de Grote Waal. Het basisidee was: 
“versterk de dijk met een strand”.  Het hoogheemraadschap 
heeft dat vertaald naar de innovatieve oeverdijken. Dat was 
nieuw, dus er was studie nodig om te kijken of oeverdijken 

een goed waterveiligheidsalternatief zijn. Recent heeft het 
hoogheemraadschap haar plannen voor de dijkversterking 
Hoorn-Edam gepresenteerd. Wat blijkt? Een derde deel kan 
ingericht worden als oeverdijk, inclusief het gewenste stuk bij 
Hoorn. Dus het wordt een dijk van een strand.

Piet Bruijns, Dilek Kucuksanturk en Jan Kollen

 VERWARRING

 WAARHEID

 STAANDE OVATIES

 SPELLETJES
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Nieuwe verhoudingen

“In de zomervakantie ontvingen we bericht dat de 
fractievoorzitter van het CDA, Johan van der Tuin, zich 
van zijn partij heeft afgesplitst. Hiermee wordt het nog 
spannender op welke steun het college in de gemeenteraad 
nog kan rekenen. Officieel had de coalitie na het uiteenvallen 
van de fractie Tonnaer al geen meerderheid meer. In feite 
steunde het college daarna op de gedoogsteun van de 
Fractie Tonnaer. Daar komt nu de gedoogsteun van het 
raadslid Van der Tuin bij. Het college steunt nu op de kleinst 
mogelijke meerderheid in de gemeenteraad (18 zetels, 
tegen 17 oppositie) en van die 18 zetels zijn er dus twee van 
gedoogsteuners. Het is interessant om na te gaan wat dit kan 
betekenen voor de politieke verhoudingen.

Veel hangt natuurlijk af van de wijze waarop de twee 
‘gedoogfracties’ opereren. Zullen zij in alle gevallen het 
college blijven steunen, of nemen ze een meer onafhankelijke 
positie in? Ook ben ik erg benieuwd naar de samenwerking 
tussen de coalitiepartijen VVD, VOCH, D66 en CDA enerzijds 
en de gedogers anderzijds. Zal het de coalitiepartijen lukken 
om steun te verwerven bij de gedogers op punten die niet in 
het coalitieprogramma geregeld zijn?

Dat de nieuwe verhoudingen wat zullen veranderen is 
intussen wel zeker. Al is het alleen maar, omdat de coalitie 
slechts één stem meerderheid heeft. Als er één raadslid ziek 
is bij de stemming of als één raadslid zich van stemming 
moet onthouden vanwege betrokkenheid bij een besluit in 
een andere rol, dan heeft het college al geen meerderheid 
meer. Dan is men gedwongen om met de oppositie een 
compromis te sluiten. En dat is precies wat gebeurde in de 
eerste raadsvergadering na de zomervakantie. 

Op de agenda van de gemeenteraad stond de zogenaamde 
Instroom en Doorstroom (ID) regeling. Deze regeling is in het 
verleden ontstaan om mensen die vanwege een beperking 
niet aan het werk kwamen aan het werk te helpen. De 
regeling maakte het mogelijk om met een subsidie bij een 
maatschappelijke organisatie zoals de bibliotheek, Netwerk 
of een school aan de slag te gaan, ervaring op te doen en 

vervolgens uit 
te stromen naar 
“regulier” werk. 
Het college wil de 
regeling afschaffen, 
zoals dit college 
zoveel van de 
sociale regelingen 
in Hoorn heeft 
geschrapt. Het 
gevolg daarvan zou 
zijn dat 17 ID-ers 
ontslagen zouden 
worden, eerst WW 
zouden krijgen en 
naar verwachting 
vervolgens in 
de bijstand 
terecht zouden 
komen. Waar 
zulke bezuinigingen in het verleden probleemloos door de 
gemeenteraad geleid werden, lukte dat nu niet, omdat één 
raadslid zich van stemming moest onthouden. De stemmen 
staakten: 17 raadsleden voor en 17 tegen. 

Voor het eerst is de coalitie nu genoodzaakt om overleg te 
voeren met de oppositie. En dat is een goede zaak voor 
iedereen die nu nog aan de slag is via de ID regeling. 
Op dit moment wordt er gezamenlijk aan een sociale 
overgangsregeling gewerkt, waarbij de tijd genomen wordt 
om de ID-ers elders aan het werk te helpen. Dat kan zijn 
bij de sociale werkplaats, dat kan zijn bij de organisatie 
waar men nu al voor werkt of dat kan zijn in een reguliere 
baan. Onze inzet is dat deze mensen er in de tussentijd qua 
inkomen niet op achteruit gaan.

Het is mooi dat de PvdA in Hoorn samen met de andere 
oppositiepartijen op dit punt echt een verschil kan maken. 
Op naar de volgende stemming”. 

Judith de Jong
fractievoorzitter PvdA-Hoorn

tel. 0229-273293, judith.dejong@planet.nl

Van de fractievoorzitter:

PvdA kijkt reikhalzend uit naar de realisatie
Het is al weer een 
paar jaar geleden dat 
bouwbedrijf Ooms 
uit Avenhorn, tevens 
gevestigd aan de 
Schellinkhouterdijk, 
een start maakte met 
de aanleg van een 

jachthaven met rondom bebouwing nabij de Schelphoek. 
De crisis legde alles stil. Belangstellenden voor de koop van 
het complex lieten het afweten. De havenkom is inmiddels 
gerealiseerd. De noodzakelijke aankleding ontbeert nog. 
Wanneer zullen er weer activiteiten worden gesignaleerd? 
Voor de toeristische ontwikkeling van Hoorn en het meer in 
beeld brengen van de Hoornse kustlijn is de nieuwe haven 
van groot belang.   
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Het verkiezingsdebat over marktwerking in de zorg
Ed Groot, kandidaat kamerlid op plek 23 op 
de lijst en inmiddels geïnstalleerd als Tweede 
Kamerlid met als portefeuille ‘Belastingen’  
was de PvdAvertegenwoordiger tijdens een 
verkiezingsdebat in schouwburg Het Park. 
Aanwezig waren afgevaardigden van de 
grotere partijen. Aan de hand van een aantal 
stellingen moesten de kandidaat Tweede 
Kamerleden met elkaar in debat. Ed Groot, 
financieel specialist debatteerde met Barbara 
Visser, wethouder in Zaanstad en nummer 
21 op de VVD kandidatenlijst. De stelling 
luidde: de premie voor het basispakket moet 
nog inkomensafhankelijker worden. Voor Ed 
Groot was het debat in Hoorn een terugkeer 
naar bekende bodem. Hij is geboren als zoon 
van een tuinder aan de Zesstedenweg in 
Grootebroek. Ed: “Het was leuk te merken dat 
er zoveel belangstelling was voor het debat en dat het allemaal zo goed was georganiseerd”.

Ed Groot:  Wij kiezen voor een inkomensafhankelijk eigen 
risico van gemiddeld 315 euro per jaar.  Dat is minder dan nu 
staat in het Kunduz akkoord. 
Bovendien gaan lage inkomens 
minder betalen en vragen we 
van hoge inkomens een wat 
grotere bijdrage.
Wij willen verder minder 
marktwerking in de zorg. De 
marktwerking heeft geleid tot 
een kostenexplosie, het geeft 
de verkeerde prikkels en de 
meeste artsen vinden het geen 
goed systeem.
Rutte bezuinigt veel harder 
op de zorg dan wij,  9 miljard. 
Maar de kosten gaan niet 
omlaag, want  de VVD doet dit 
door de eigen bijdragen  fors te 
verhogen. De kosten worden 
dus gewoon verschoven naar 
de mensen die het niet breed 
hebben.
In plaats van marktwerking 
willen wij meer samenwer-
king tussen ziekenhuizen en 
een systeem van budgettering. De VVD en D66 zeggen dat 
dit leidt tot wachtlijsten maar dat is onzin.  De  wachtlijsten 
werden namelijk in de jaren negentig vooral veroorzaakt door 

de domme maatregel van de ‘lump sum’ financiering van 
specialisten. Zij mochten per jaar niet meer dan een voorge-

schreven aantal behande-
lingen doen.  Als dat aantal 
was bereikt in bijvoorbeeld 
november, dan hielden ze 
op, dan gingen ze bij wijze 
van spreken de rest van het 
jaar op de golfbaan staan. 
Wij willen dat er integraal 
wordt gebudgetteerd en dat 
specialisten in loondienst 
komen bij het ziekenhuis. 
Dan heb je dit soort effecten 
niet.  En dan heb je ook niet 
meer dat specialisten ieder 
hun eigen eilandje hebben in 
een ziekenhuis.
Barbara Visser: Voor 2005 
geen marktwerking in de 
zorg. Invoering ervan is een 
zege voor de liberalen.  En 
er is nu een acceptatieplicht 
voor verzekeraars, dat was 
daarvoor niet.  80% van de 
zorgkosten zijn al inkomens-

afhankelijk. De kosten zijn veel te hoog en worden veel hoger 
de komende jaren. De PvdA plannen zorgen ervoor dat de 
wachtlijsten terugkomen. 

“Wat wel altijd lastig blijft, is dat je binnen een 
minuut je visie moet geven op bijvoorbeeld de 

gezondheidszorg of de toekomst van de euro. Terwijl 
dat hele ingewikkelde onderwerpen zijn waar een 

heleboel kanten aan zitten.  
Gelukkig was het ook zo dat er ruimte was voor veel 
vragen uit de zaal. Dan zie je dat mensen vaak wel 
degelijk veel verstand hebben van onderwerpen en 

dan kun je wat meer van je verhaal kwijt.
Een voorbeeld was de vraag naar  de toekomst van 

de landbouwsubsidies in Europa. Ik legde uit dat 
Nederlandse landbouw zo ver is ontwikkeld dat zij die 
subsidies steeds minder nodig hebben. De tuinbouw, 
heel belangrijk in Westfriesland, kreeg sowieso nooit 

subsidies uit Brussel. 
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft het nu heel 
moeilijk, maar gaat een mooie toekomst tegemoet. 

Want door de groei van de bevolking en de welvaart 
in vooral China, India en de rest van Azië stijgt de 

vraag naar landbouwproducten terwijl de beschikbare 
landbouwgrond afneemt en steeds minder mensen 

kiezen voor het agrarische vak.  De prijzen in de 
landbouw zullen dus vroeger of later aantrekken”.
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Verkiezingen, een onverwacht feest voor de PvdA
Wie had dat gedacht. Sta je zo’n maand voor de verkiezingen op een 
dramatisch zetelaantal kruip je steeds dichter bij onhaalbaar geachte 
hoeveelheid zetels van de club van Mark Rutte. Ondertussen de 
gedoodverfde nieuwe premier Emile Roemer in radeloosheid steeds 
verder achter ons latend. Als ik dit schrijf, zijn de eerste afspraken 
tussen Mark Rutte en Diederik Samsom wereldkundig gemaakt. De 
begroting 2013 wordt voor 2 miljard verbouwd. De resultaten daarvan 
heeft u al uit de krant vernomen.  

Er is heel wat werk ver-
richt om tot dit verkie-
zingsresultaat te komen. 
Niet alleen vanuit het 
partijbureau werd 
de campagne stevig 
aangezet, maar ook de 
lokale PvdA-ers lieten 
stevig van zich horen. 
Onder de bezielende lei-
ding van onze Hoornse 
PvdA-bestuurslid Simon 
Broersma waren onze 
rode vrienden veel op 
straat te zien. Can-
vassen is het nieuwe 
sleutelwoord. Dierderik 
Samsom c.s. gaan er 
prat op dat ze ruim 1 
miljoen mensen de 
hand hebben gedrukt. 

De PvdA-Hoorn na-
tuurlijk aanmerkelijk 
minder, maar toch..... Met 
name de laatste dagen 
waren onze rode rakkers 
veelvuldig in gesprek op 
straat, bij de stations en 
op de markt. En het was 
te merken: de gesprek-
ken werden steeds aan-
genamer en enthousias-
ter. Rood-Westfriesland 
had nog een extra troef in 
haar handen. Provinciaal 
statenlid  Ed Wagemaker 
stond als lijstduwer in 
Noord-Holland-Noord, 
op plek 79 voor een 
Tweede Kamerpositie. 
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Hoewel plm. 16.000 
zetels voor een zetel 
in de Tweede Kamer 
onhaalbaar leek, heeft 
Ed ook een (mini)
campagne gevoerd. 
Dat leverde uiteinde-
lijk 442 voorkeurstem-
men op, waarvan 201 
in Hoorn. Een leuke 
score die uiteinde-
lijk hoger bleek te 
zijn als bijvoorbeeld 
PvdA-lijstduwers 
Xander den Uyl en 
de gedeputeerden El-
vira Sweet en Tjeerd 
Talsma. 
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Trees Sonneveld 1929-2012
Ze was een Rooie Vrouw van het eerste uur en bleef 

tot het laatst aan toe maatschappelijk betrokken.

Ze wist dat ze niet meer kon genezen, maar ze wilde het ziekenhuis in Hoorn niet verlaten voordat 
de pijnstilling was geregeld. Ze kreeg betere medicatie van de verpleegster en vroeg iemand om de 
Volkskrant te halen, die ze vijftig jaar lang trouw had gelezen. Tot het laatste moment wilde ze aan de 
maatschappelijke discussie deelnemen. Met haar medepatiënten redetwistte ze of in het Europese 
Parlement verplicht Engels zou moeten worden gesproken. Ze wilde weten waarom New York zo’n 

dynamische stad is waar geen gedoe is over minderheden. Maar als er Sex and the City onderwerpen 
aan de orde kwamen, waarom New Yorkse vrouwen zo vaak met kleine hondjes liepen, haakte ze af. 

Trees Sonneveld, een van de laatste Rooie Vrouwen van Nederland, overleed op 26 juni in Hoorn aan 
de gevolgen van leverkanker.

 Ze werd in 1929 geboren in Sliedrecht, waar haar ouders tijdens de crisisjaren een broodkar 
inwisselden voor een bakkerij met winkel. Ze had twee jongere broers, maar zij was de oogappel van 

haar vader. Tijdens de Hongerwinter ruilde haar vader etenswaar met boeren uit de omgeving.
 Haar ouders probeerden het gemis van haar jeugd in de oorlogsjaren te compenseren door haar 
daarna alle kansen te geven. Na een begin op het gymnasium in Dordrecht koos Sonneveld zelf 

voor de kweekschool. Haar eerste aanstelling als juf kreeg ze voor een klas van veertig kinderen in 
Rotterdam. 

Ze raakte steeds meer geëngageerd en bezocht bijeenkomsten op de Volkshogeschool in Bergen en 
bij de Woodbrookers Gemeenschap in Bentveld, waar veel PvdA’ers bijeenkwamen. Hier ontmoette ze 

ook haar man, die via de Landbouwvoorlichting vakbondsbestuurder bij de NVV zou worden.

 Begin jaren vijftig trouwden ze. Ze gingen wonen in het kunstenaarsdorp Bergen. Er kwamen vijf 
kinderen. Ook na de verhuizing naar West-Friesland wilde ze als geëmancipeerde vrouw ondanks 

haar grote gezin fulltime – je kon toen niets anders dan fulltime werken – blijven werken. Trees 
Sonneveld was een Rooie Vrouw van het eerste uur. Ze bezocht trouw de landelijke weekeinden van 

de Rooie Vrouwen in de Volkshogeschool de Born waar ze kopstukken als Ien van den Heuvel en 
Geke Faber leerde kennen. Ze werkte mee in het depot van de NVSH in Hoorn, waar gratis condooms 
werden verstrekt. Ze stemde bij verkiezingen altijd op een vrouw. Ze organiseerde studiekringen waar 

politieke, historische en literaire onderwerpen werden besproken. Met deze deelnemers maakte ze veel 
uitstapjes. De deelnemers waren ouderen uit West-Friesland met vaak weinig onderwijs. ‘Ik denk dat zij 
ook een van de laatste sociaal-democraten was die zo sterk geloofden in de verheffing van het volk en 

daar middels die studiekringen ook een vorm voor vond,’ vertelde haar dochter Evelien. 
 

Haar rol in de PvdA kwam voort uit haar maatschappelijke belangstelling. Politiek was daarvan een 
onderdeel, geen doel op zichzelf. In 1981 scheidde ze van haar man. Naast lid van de Hervormde Kerk 
bleef ze in diverse functies betrokken bij de PvdA. Zij was kritisch op de nieuwe, rechtsere koers van 

de partij in de jaren negentig, maar bleef de PvdA trouw. Ze bleef ook actief in het maatschappelijk 
debat. ‘Als je oud wordt, kijk dan niet naar omroep MAX, ga niet naar de ouderenpraatgroep, stem niet 

op een ouderenpartij, mijd bejaardengym en word geen lid van de ANBO.’ 
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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
Het verkiezingsspektakel hebben we achter de rug. Het was, vooral voor de PvdA ongemeen 
spannend. Met 38 zetels zijn we op drie zetels onder de VVD geëindigd. De VVD en de PvdA 
zijn nu op elkaar aangewezen om er voor te zorgen dat er een stabiel kabinet gaat komen. 
Over links zou ook nog een mogelijkheid zijn (ik hoorde Job Cohen hierover), maar dat ligt 
niet echt in de lijn van de verwachtingen. Op het moment dat ik deze column schrijf, zijn de 
onderhandelaars in overleg. Het zou mij een lief ding waard zijn dat er, als u dit leest, een 
akkoord op tafel ligt.  

Uiteraard gaat ons werk ‘gewoon’ door. Er staat ons een vol kwartaalprogramma te wachten. 
Aan de orde komen ondermeer de uitwerking van het  cultuurbeleid 2013-2016 dat afgelopen 
maandag is gepasseerd in de Statenvergadering. Het windmolenplan, dat kortgeleden in eerste instantie is behandeld 
en heel veel emotie te weeg bracht. Op dit moment ligt het ter visie, waarna het ter behandeling bij ons terugkeert. Ook is in 
ontwikkeling het Natuurplan NH. Waar houden we de ecologische hoofdstructuur in stand (het gaat de goede kant uit, is mijn 
indruk) en de vraag hoe de landelijke bezuinigingen vertaald worden in het Noord-Hollandse landschap. Nog een belangrijk 
onderwerp: waar gaan we bouwen, hoeveel woningen zijn er nu precies nodig tot 2020 en 2040 in Noord-Holland, maar 
vooral….. hoe denken we de bouw te financieren?

Cultuurbeleid 2013-2016
Belangrijke economische motoren van Nederland, bruisende steden en gevarieerde landschappen met veel cultuurhistorische 
karakteristieken wil de provincie behouden en versterken. De verdere ontwikkeling van cultuur en cultuurhistorie speelt een 
belangrijke rol als het gaat om het behoud en kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap. De aanwezigheid van cultuur, 
zoals monumenten, evenementen en culturele voorzieningen, zorgen ervoor dat de provincie aantrekkelijk is voor bewoners 
en bezoekers en het versterkt het vestigingsklimaat voor ondernemers. In het nieuwe profiel is cultuurhistorie, in relatie tot 
het ruimtelijk-economisch domein, als kerntaak benoemd. Onderdelen uit het bestaande cultuurbeleid worden voortgezet, 
afgebouwd of stopgezet. Op het gebied van monumenten, archieven, archeologie, bibliotheken en media vervult de 
Provincie een wettelijk taak. ‘Haarlem’ beschouwt het behoud van cultureel erfgoed en de regionale spreiding van culturele 
voorzieningen tot de kerntaken van de provincie. Cultuurhistorie en cultureel erfgoed dienen niet alleen te worden gezien in 
relatie tot ruimtelijk beleid, maar ook in vergaande mate in relatie tot economie en toerisme. Zie voor meer de site www.noord-
holland.nl

Windmolenbeleid
De provincie Noord-Holland heeft voor de zomer besloten per direct geen vergunning meer af te geven voor de bouw van 
nieuwe windmolens erbij. Zij wil een halt toe te roepen aan de groei van het aantal windmolens op land. Vooralsnog is alleen 
de Wieringermeer nog in beeld. In Noord-Holland staan op dit moment ongeveer 300 windmolens. De coalitie van VVD, PvdA, 
CDA en D66 heeft vorig jaar al afgesproken dat er een terughoudend beleid zou worden gevoerd voor nieuwe windprojecten. 
Horizonvervuiling en overlast zijn daarvoor belangrijke argumenten. Waar mogelijk worden solitaire (alleenstaande) molens 
vervangen door windmolens die in serie staan langs vaarten, kanalen en autowegen. De uitslag van de landelijke verkiezingen 
zal medebepalend zijn voor de uiteindelijke uitvoering van het Noord-Hollandse windmolenbeleid. Eind van dit jaar zullen 
besluiten vallen.

Bouwen en wonen
In het najaar veel aandacht bij de provinciale bestuurders voor de woningnood in Noord-Holland. Volgens vele prognoses 
moeten er tot het jaar 2040 zo’n 300.000 woningen in onze provincie en in Almere bij komen. Uiteraard zijn er al veel 
lokaties voor grootschalige woningbouw in het vizier, maar dit lijkt onvoldoende om voor alle woningzoekenden soelaas 
te bieden. Nagedacht gaat worden waar nog mogelijkheden zijn, zonder dat het waardevolle landschap aangetast wordt. 
Een groot gedeelte van de vraag zal binnenstedelijk moeten worden opgelost door verdichting. Het faillissement van vele 
bouwondernemingen lijkt in tegenspraak met de enorme behoefte aan woningen. Mede daarom organiseert de provincie in 
Haarlem op 11 oktober een netwerkconferentie ‘Woningbouw in een vragersmarkt’.

ZIE
www.pvdahoorn.nl

PvdA stelt vragen over terrein bedrijf Moeijes
Er is een juridische procedure gevoerd over één 
perceel, gelegen achter de Dorpsstraat 127. Dit perceel 
is in eigendom van het bedrijf Moeijes.

Lees meer op onze site: www.pvdahoorn.nl
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Politieke kleur
In de voorgeschiedenis van Martien zijn weinig of 
geen politieke partijgebonden 
activiteiten te melden. Er zijn wel 
gebeurtenissen geweest die de 
politieke kleur van zijn denken 
hebben beïnvloed. Martien werd 
na de lagere school naar de paters 
Salesianen gestuurd om daar een 
gymnasiumopleiding te volgen in 
het kleinseminarium. Don Bosco, de 
stichter van deze orde, streefde naar 
een goede opvang van jongeren 
uit de arme milieus. Martien heeft 
daar echter weinig kunnen merken 
van de idealen van de stichter. Het 
strakke regime waarin kinderen 
gehersenspoeld werden leverde 
zo’n afkeer op dat hij het instituut 
letterlijk ontvluchtte. De Salesianen 
hadden hem voorgoed genezen van 
religieuze gedachten. 
Als student in de rechten koos hij 
voor linkse politieke opvattingen, 
dwars tegen de rechtse keuze 
van de grote meerderheid van zijn 
medestudenten in. Martien ontdekte 
dat zijn moeder, die aanvankelijk niks met het socialisme 
op had, maar braaf en katholiek haar moederschapsrol 
vervulde, onder invloed van een links denkende buurvrouw 
tot andere gedachten kwam. Ze kwam op voor zichzelf 
en vond een werkkring. Zij ervoer dit als een bevrijding 
en stemde in het vervolg PvdA. Martien meent dat 
zijn politieke gedachten veel eerder komen vanuit de 
familietraditie om werkzaam te zijn in de zorgsector 

dan van de normen en waarden die men hem op het 
seminarium trachtte in te prenten.

Woeste plannen
Martien werd journalist. 
Aanvankelijk voor de Achterhoekse 
editie van De Gelderlander en 
uiteindelijk als sportverslaggever 
en –redacteur bij de Volkskrant. 
Een journalist, zelfs van een linkse 
krant, dient niet zelf lid te zijn van 
een politieke partij of daarin actief 
te zijn. Martien wist wel waar zijn 
stem naar toe moest.  
Martien was door zijn werk in Hoorn 
komen wonen. Hij raakte pas 
betrokken bij lokale gebeurtenissen 
met een politieke lading toen hij met 
de vut ging. Woeste plannen van 
de gemeente voor de binnenstad 
dreigden de straat waar hij woonde 
te transformeren tot bijna de enige 
weg waarmee je de binnenstad uit 
kon komen. Georganiseerd protest 
via BBB (Belangenvereniging 
Bewoners Binnenstad) daartegen 
dreef hem naar de ‘barricaden’. 

Zo raakte hij in contact met mensen die wel actief waren 
in de Hoornse raad. René Assendelft van fractie Tonnaer 
wist hem over te halen zich ook op de lijst bij Roger te 
laten zetten. Voor deze lokale partij kwamen mensen in de 
raad, die over een aantal dossiers gelijkgestemd dachten, 
doch de politieke kleuren op het vlak van de sociale 
onderwerpen liepen sterk uiteen. 

Wanneer ik iets meer sportminded zou zijn geweest, had ik 
de naam Martien Schurink allang moeten kennen, omdat hij 

jarenlang artikelen schreef in mijn lijfblad de Volkskrant. Martien 
kende ik eigenlijk alleen vanwege zijn nog korte aanwezigheid 
in de Hoornse politiek. Hij maakte zelfs nog enige tijd deel uit 

van de Fractie Tonnaer, Nu is hij lid van de fractie PvdA. Dat kan 
mensen nieuwsgierig maken. Hoe komt deze vreemde eend in 
onze bijt terecht? Is hij wel zo vreemd? Tijd voor een gedegen 
gesprek dus! Ik spreek met hem in zijn gerieflijke appartement 
met prachtig uitzicht op een kerkgebouw. Martien is een man 
met verhalen. Ik hoor er veel meer dan ik hier kan gebruiken.  

Martien Schurink 
een vreemde eend in de bijt?  

lees verder op pag. 9



 9                                                               Nederland sterker & socialer   

Prima optie
We kennen de geschiedenis. De fractie spatte uit elkaar 
en de afzonderlijke leden hadden de keus om elk een 
eigen splinterfractie op te richten of aansluiting te zoeken 
bij de bestaande partijen. Ook voor Martien werd duidelijk 
dat aansluiting bij een van de bestaande linkse partijen 
een prima optie was. De SP was al een aantal jaren 
terug voor hem niet de 
partij waarmee hij zich wilde 
verbinden, nadat deze partij 
de republikeinse gedachte 
geschrapt had en zich steeds 
eurosceptischer opstelde. 
Martien had al regelmatig contact met Piet Bruijns. Zo 
kwam hij bij de fractie van de PvdA terecht. 

Thuisvoelen
Er volgden gesprekken met de fractievoorzitter en 
het afdelingsbestuur. Toen duidelijk werd dat zijn hart 
zich bevond op de plaats waar het bij de toegedane 
sociaaldemocraat pleegt te zitten, was zijn stap naar 

de PvdA-fractie een feit. Martien voelde zich daar direct 
thuis. De fractietaken waren natuurlijk al verdeeld, maar 
toch zijn er zaken die nu speciaal zijn onderwerpen zijn. 
Kunst, cultuur en diverse Hoornse aangelegenheden. 
Maar ook op het gebied van sociale zaken wil en mag hij 
meedenken. 

Pensioen
Martien heeft intussen de 
pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt en heeft aangegeven 
voor een volgende 
raadsperiode zijn plaats 

graag op te geven voor jonger en aanstormend talent. Mijn 
conclusie is: we hebben geen vreemde eend in de bijt, 
maar gewoon een vertrouwde nieuwe!

Peter Ursem

Martien voelde zich bij de 
PvdA-Hoorn direct thuis.

Acceptatie van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

Het is in Hoorn en in andere Westfriese 
gemeenten niet al te best gesteld met de 
acceptatie van lesbiënnes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders. 

Joop Schermer, bestuurder van het landelijke COC, wond 
er tijdens het door de PvdA-Hoorn geïnitieerde rood-roze-
transgenderdebat in de Hoornse uitspanning Het Kantoor 
van de Buurman geen doekjes om: ,,Het klimaat verhardt, 
ook in onze regio. De veiligheid van LHBT’ers holt 
achteruit. Zo wordt het COC geregeld door scholen gebeld 
dat het uit de klauwen dreigt te lopen.’’

Schermer riep de gemeente Hoorn op om als LHBT-
koploper haar verantwoordelijkheid te nemen en andere 
gemeenten in de regio op sleeptouw te nemen in de strijd 
tegen discriminatie van en geweld jegens homoseksuelen 
en transgenders. Piet Karsten, voorman van de stichting 
Roze Netwerk, riep tijdens de drukbezochte debatavond 
de aanwezige raads- en commissieleden van PvdA, CDA, 
GroenLinks en VOC Hoorn op om zich in te zetten voor 
de oprichting van een intergemeentelijk platform. ,,Zonder 
hulp van de politiek gaan we het niet redden.’’

Schermer en Karsten waren niet de enigen die de 
noodklok luidde. Ook andere panelleden uitten hun 
zorgen over het verslechterende klimaat. Arthur Brink 
(Transgenders West-Friesland): ,,In Hoorn is het vaak 
niet pluis. Lopen over het Kerkplein is voor ons ronduit 

gevaarlijk. We moeten voortdurend op onze hoede zijn. Je 
kunt zomaar in elkaar worden geslagen.’’ Robert Samuëls, 
Oud-Roze-ambassadeur: ,,Oude LHBT’ers in zorgcentra 
durven uit angst voor discriminatie of verstoting door hun 
naasten niet uit de kast te komen. Ze kijken wel uit.’’

Luc Hofmans, directeur van het discriminatiebureau 
Noord-Holland-Noord, signaleert een forse toename 
van geweldsdelicten tegen LHBT’ers. Je ziet steeds 
vaker dat homo’s, transseksuelen en transgenders op 
straat in elkaar worden geslagen. Onlangs is een jongen 
van 14 gemolesteerd omdat zijn broer zich heeft laten 
‘ombouwen’. Het houdt niet op en het gaat maar door. In 
de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan. Politie 
en justitie zijn van goede wil en willen zwaardere straffen, 
maar dat gebeurt niet. Er moet nu echt iets gebeuren.’’

Maar wat precies? Simon Broersma, voorzitter van het 
COC Noord-Holland-Noord, wist het antwoord. ,,We 
zouden graag willen dat er op elk politiebureau een 
diender is die openstaat voor de problemen die LHBT’ers 
aan den lijve ondervinden.’’ Alkmaar heeft zo’n agent in 
de persoon van Jan Martijn Stout, voortrekker van de 
belangengroep Roze in Blauw. Hoorn is nog niet zo ver. 
Karin Rietveld, politievrouw in Hoorn, erkende dat in haar 
stad de drempel om aangifte te doen voor LHBT’ers nog 
altijd hoog is. Maar daar wordt aan gewerkt, beloofde ze: 
,,We gaan ons stinkende best doen.’’

Martien Schurink
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Vervolgdebat rood-roze transgender groot succes!

LED-scherm op monument Oostereiland

Op de derde woensdag van september, 
halverwege de Roze Weken in Hoorn, viel 
mij de eer te beurt de fractie te mogen 
vertegenwoordigen op de maandelijkse 
samenkomst van transgenders en travestieten 
in café Het Kantoor van de Buurman. Het was 
een aangenaam weerzien met al diegenen voor 
wie Simon Broersma, de voorzitter van het COC 
Noord-Holland Noord, en ondergetekende, de 
fractiespecialist  bijzondere zaken, op de derde 
woensdag van juli in diezelfde uitspanning het nu 
al roemrechte Het Rood Roze Transgender Debat 
mochten organiseren. 

Al gauw werd mij duidelijk hoe veel goodwill onze partij 
met dit debat heeft gekweekt bij de in het café verzamelde 
LHBT’ers: lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders. Aan de bar werd rijkelijk gestrooid met 
complimenten aan het adres van de PvdA. Judith de Jong 
werd geprezen om haar flair, invoelingsvermogen en het 
gemak waarmee ze het debat in goede banen had weten 
te leiden, penningmeester Lex Siero om zijn geldelijke 
gulheid. Maar het grootst en waardevolst was dit door 
velen uitgesproken compliment: goed dat de politiek ons 
meer en meer serieus neemt en ons nu ook een stem heeft 
gegeven. Dat maakt onze strijd om meer acceptatie en 
veiligheid er een stuk makkelijker op. 

Veel raadsfracties gaven op de debatavond in juli acte 
de présence. Opvallend was dat uitgerekend de liberalen 

Nu de restauratie van de Krententuin is voltooid 
en de gebruikers hun plek hebben gevonden is 
onrust ontstaan over de plaatsing van een groot 
LED-scherm op de voorkant van de Krententuin. 
Het gaat om een digitaal reclamescherm dat 
tegen de gevel van een appartement is geplaatst. 
De bewoner is niet betrokken geweest bij de 
plaatsing. Daarnaast is het de vraag of deze vorm 
van reclame wel past bij dit monument. 

Mordicus tegen
De bewoner waar het scherm tegen de gevel is geplaatst is 
mordicus tegen de plaatsing. Daarnaast zijn alle eigenaren van 
de appartementen verenigd in een “Vereniging van Eigenaren”. 
Nu blijkt uit  de splitsingsakte van deze VvE dat toestemming 
moet worden gegeven voor plaatsing. Ook deze toestemming is 
niet gevraagd door het college.

PvdA-vragen
Voor de PvdA was deze commotie aanleiding om in de commissie 
vragen te stellen.

schitterden door afwezigheid. Chris de Mey stak wel 
even zijn neus om de deur, aanschouwde verschrikt het 
ongewoon bonte gezelschap en maakte zich snel uit de 
voeten. Eenmaal bekomen van de schrik gaf de vrijzinnige 
VVD-coryfee, net als zijn fractiegenoten, overigens wel 
gulhartig zijn fiat aan een PvdA-motie waarin het college 
wordt aangespoord om serieus werk te maken, ook in 
regionaal verband, van de maatschappelijke acceptatie 
van de LHBT-gemeenschap in Hoorn en omstreken.

Laat op de avond van het weerzien maakte Piet Karsten, 
de onvolprezen voorganger van het Roze Netwerk, zijn 
opwachting in het Kantoor van de Buurman, zoals altijd 
vergezeld door zijn levenspartner Georg. Een grijns 
van oor tot oor trok over zijn gezicht. Piet had dan ook 
fantastisch nieuws te melden. Een dag eerder was hij 
als voortrekker van stichting Roze Netwerk in audiëntie 
ontvangen bij de Omring waar de directie hem meedeelde 
dat zijn organisatie weldra in al haar zorginstellingen 
voor ouderen het taboe op homoseksualiteit en 
transgenderisme projectmatig wil doorbreken en 
tegelijkertijd de acceptatie van medebewoners uit de 
LHBT-wereld naar een hoger niveau wil tillen. ,,Het 
maatschappelijk veld begint te bewegen, zoveel is wel 
duidelijk. Het gaat langzaam maar zeker de goede kant 
op, zeker nu ook de Omring in samenwerking met het 
Roze Netwerk serieus aan de slag gaat in zorgcentra. Dat 
hebben we mede aan de PvdA te danken.’’

Martien Schurink

In zijn beantwoording gaf wethouder Louwman  toe dat er een 
grote fout was begaan door de bewoners niet te betrekken bij de 
plaatsing. Hij verdedigde zich door op te merken dat het proces 
van vergunningverlening al was gestart voor de eerste bewoners 
zich vestigden.  Maar volgens de PvdA-fractie had de wethouder, 
lopende de vergunningverlening, alle tijd om in overleg te gaan 
met de bewoners. Miscommunicatie is de juiste term voor dit 
ongeval.

Raadsdiscussie
Daarnaast moet de vraag nog worden beantwoord of reclame-
uitingen verantwoord zijn op dit prachtige monument. De PvdA is 
zeer terughoudend als het gaat om reclame op monumenten. 

Wij zullen in de raad hierover een discussie moeten voeren.
Hoe gaat het nu verder met het scherm? De wethouder heeft ons 
toegezegd dat hij zich zal beraden op het dwingende verzoek van 
de vereniging van eigenaren om het scherm weg te halen. De 
raad zal over dit antwoord worden geïnformeerd. 

Piet Bruijns, raadslid



en ook was het mogelijk om een ritje op een kameel te ma-
ken. Het was prachtig weer en de zon scheen volop. In de 
avond was er vooraf aan de film in de Cinema een Turks/
Nederlands tango muziekvoorstelling van Kemal Ultanur 
(van muziekschool G. Boedijn) samen met zijn ensemble.       

Terugkij-
kend op de 
viering is 
alles goed 
en naar te-
vredenheid 
verlopen. 
We hadden 
heerlijk 
weer, er 
was een 
hoge op-
komst en 
er heerste 
een gezel-
lige sfeer. 
Het doel 
van de vie-
ring was om het saamhorigheidsgevoel van de Turkse en 
Nederlandse gemeenschap in onze stad te versterken. De 
diplomatieke betrekkingen die sinds lange tijd tussen beide 
landen aanwezig zijn dienden als kapstok om mensen 
nader tot elkaar te brengen. Met het festival hebben we 
verbroedering teweeg willen brengen. Mensen van Neder-
landse en Turkse afkomst konden samen plezier hebben. 
Onbekend maakt onbemind en dat wilden we doorbreken. 
Bij samen leven hoort namelijk ook samen feesten. Met de 
viering 400 jaar Nederland-Turkije in Hoorn is dat in ieder 
geval gelukt.  

Dilek Bilgen-Kücüksantürk 
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Op initiatief van Dilek Bilgen-Küçüksantürk 
(PvdA) en Chris de Meij (VVD) was er op 
6, 7 en 8 september jl. een viering 400 jaar 
Nederland-Turkije in Hoorn. 

De viering is op donderdag 6 september gestart met een 
stadswandeling, gevolgd door een live soefi dansvoorstel-
ling en ter afsluiting een lezing in het Westfries  Museum. 
De deelnemers van de wandeling vormden een gemê-
leerde groep. De wandelaars verzamelden zich voor het 
St. Pietershof. Na een rondgang door het St. Pietershof 
vervolgde de stadswandeling in kleine groepjes. De wan-
deling eindigde op de Roode Steen. Naast de wandelaars 
zijn er heel veel mensen komen kijken naar de soefi dans-
voorstelling. Na afloop was er een lezing in het Westfries 
Museum. De belangstelling hiervoor was ook erg groot.  

Op vrijdag 
was de 
WK-
kwalificatie 
tussen Ne-
derland en 
Turkije. Op 
zaterdag 8 
september 
was er een 
Mehter 
optocht 
door de 
binnenstad 
richting het 

Oostereiland. Daar was een braderie met allerlei lekker-
nijen en diverse kraampjes. Zo kon men o.a. Turkse kunst 
bekijken, een henna tattoo laten plaatsen en sieraden 
bekijken. Tevens was er een openlucht theatervoorsteling 

Viering 400 jaar Nederland-Turkije in Hoorn groot feest  
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“Zelf de wijk leefbaar houden”

Zelf alles regelen
Enkele bekende zijn: “Puin uit de Tuin”, “Kat uit de 
gracht” , “Turen naar de Buren” en “Sneeuwruimen”.  De 
buurtgroepen regelen het zelf, BOK biedt daarbij een 
platform voor overleg en  Stichting Netwerk faciliteert 
waar nodig. De buurtgroepen regelen sponsering en 
zoeken samenwerking met gemeente en Intermaris. Een 
project met voldoende vrijwilligers, maar met nog te weinig 
financiële middelen, is het “Wereldtuin” project. De wijk 
wil graag het Willem Wiese park opknappen, maar de 1e 
stap, het leggen van drainage, is nog een onoverbrugbare 
financiële hindernis.

Wisselende voorzitters
Het BOK werkt met een wisselend voorzitterschap 
bij de maandelijkse wijkoverleggen of zoals ze het 
zelf noemen een wisselend gespreksleiderschap. 
De heer Bert Telling is één van die 
gespreksleiders. Hij woont al 30 jaar in Hoorn, 
eerst in de Grote Waal en nu al geruime tijd in 
de Kersenboogerd.  Nu hij als gepensioneerd 
politieagent uit Amsterdam wat meer tijd heeft, 
vindt hij het leuk en zinvol om maatschappelijk 
relevant bezig te zijn. Niet aan de zijkant gaan 
staan, maar zelf een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de wijk. 

Kersenboogerd is een grote wijk 
De Kersenboogerd is een grote wijk. Bijna een 
derde van de bevolking van Hoorn woont er 
(20.000 van de 70.000 inwoners). Dat er zo af en toe 

De nieuwe naam Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) is een bewuste keus van het wijkoverleg 
Kersenboogaard, dat eerst OLK (Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd) heette. De naamsverandering  
symboliseert volgens de heer Telling de overgang van de stevige ondersteuning door Stichting 
Netwerk naar de meer faciliterende rol van Stichting Netwerk. De bezuiniging bij Stichting Netwerk 
maakte die stap nodig. Ook het overleg wil dat de initiatieven en het uitvoeren daarvan zoveel 
mogelijk vanuit de wijk zelf komen.  De verschillende actieve buurtgroepen zijn daar een goed 
voorbeeld van.

iets gebeurt, dat in negatieve zin de pers haalt, is dan 
ook logisch. De overlastsituatie rondom het station was 
echter structureel. Daar hielp de traditionele aanpak van 
handhaving onvoldoende. Die situatie vroeg om een 
bijzondere aanpak. Als gepensioneerd politieagent uit 
Amsterdam weet de heer Telling dat ‘verjagen’ alleen 
niet helpt. Dan duikt het probleem weer ergens anders 
op.  De nu gekozen brede aanpak is toegesneden op 
de stationslocatie. Er is duidelijkheid over wat niet mag 
(o.a. aangegeven op borden bij het station) en er wordt 
perspectief geboden door de jongerenwerkers. Ook 
het openhouden van de broodjeszaak op het station 
helpt daarbij. De aanpak is volgens de heer Telling 
succesvol.   Een goede en verzorgde inrichting van de 
stationsomgeving kan nog verder helpen. Daar ligt nog een 
taak voor Prorail, gemeente en het BOK. 

Gevraagd wat voor ervaringen de heer Telling  graag 
wil delen vanuit het wijkoverleg , zegt hij: “uitleggen en 
toelichten van situaties helpt vaak al om problemen te 
voorkomen of op te lossen” en   “ een beroep doen op 
ieders eigen 
verantwoordelijk en 
zelf deelnemen aan 
het leefbaar maken 
en houden van de 
wijk”.

Jan Kollen 

Interview met Bert Telling, gespreksleider Bewoners Overleg Kersenboogaard
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Nieuw PvdA-lid: Laura Jak 

Waarom ben je lid van de PvdA geworden?
“In oktober 2011 ben ik lid geworden. Daar was geen 
specifieke aanleiding voor, maar op dat moment was ik oud 
genoeg om lid te worden. Ik heb altijd al lid willen worden, 
ik kom namelijk uit een rode familie. Mijn opa was Jaap 
van de Merwe, een linkse tekstschrijver en mijn oma was 
Pijkel Schröder, voorzitter van 
de Rooie Vrouwen en lid van het 
partijbestuur. Ik ben opgevoed 
met de sociaaldemocratische 
idealen.  Het was dus niet zo zeer 
vanuit eigenbelang dat ik lid werd, 
maar vanuit een bredere visie op 
de maatschappij”.

Wat is jouw achtergrond?
“Mijn vader komt uit Lutjebroek, 
mijn moeder  uit Amsterdam. 
Samen zijn ze eind jaren ’80 naar 
Hoorn verhuisd. Daar ben ik op 
16 mei 1992 geboren.  Ik heb hier 
de basisschool doorlopen en heb 
op het Copernicus het atheneum 
gedaan. Na mijn eindexamen 
heb ik een jaar vrijwilligerswerk 
gedaan bij Vluchtelingenwerk 
Hoorn. Daar zie je heel direct de 
invloed van politieke besluiten. 
Dit motiveerde mij nog meer 
om iets in die richting te gaan 
studeren. Daarom ben ik 
in Amsterdam aan de UvA 
politicologie gaan studeren. Het 
is een leuke studie. In het eerste 
jaar hebben we denkers & filosofen en de geschiedenis 
van het politieke systeem behandeld: hoe zit het systeem 
in elkaar en hoe is dat zo gekomen. Ik zit nu in het 
tweede jaar waarin we politieke economie behandelen.  
Ook komen recht, bestuur en beleid aan bod. Kortom, 
hoe werkt het politieke systeem. Ik moet nog twee jaar 
studeren voor mijn bachelor.

Merk je iets van de bezuinigingen?
“Persoonlijk merk ik nog niet veel van de bezuinigingen. 
Mijn broer bijvoorbeeld wel, hij wordt geconfronteerd 
met de langstudeerboete omdat hij een bestuursjaar 
gedaan heeft. Iets waar ik waarschijnlijk wel wat van zal 
merken, is de aankomende btw-verhoging. Daarnaast 

zijn er maatregelen van het 
vorige kabinet waar ik het niet 
mee eens ben en die ik zou 
willen veranderen. Dan moet 
je denken aan het afschaffen 
van het Persoons Gebonden 
Budget, en het snijden in de 
kunst- en cultuursector. En 
uiteraard ook de bezuinigingen 
op onderwijs. Die hebben op 
korte termijn misschien niet 
zo veel nadelige effecten op 
de kwaliteit van het onderwijs, 
maar op lange termijn zeker 
wel. De kwaliteit is de afgelopen 
decennia al achteruit gegaan”.

Wat zijn je ambities in de 
politiek?
“Ik heb wel ambitie om iets 
in de politiek te gaan doen, 
maar voorlopig blijf ik achter 
de schermen. Ik weet nu nog 
niet wat ik zou willen doen bij 
de PvdA. Ik ben vorig jaar als 
vrijwilliger actief geworden 
in het campagneteam van 
Nebahat Albayrak bij de 

lijsttrekkersverkiezing. Ik werk nu als vrijwilliger op het 
partijbureau in Amsterdam. Dat houdt in dat ik tijdens de 
campagne leden bel om naar bijeenkomsten te komen. 
Nu doen we andere belacties. Ik ben ook lid van de Jonge 
Socialisten, waar ik ook af en toe meedoe aan (campagne)
activiteiten. Zo rol ik langzaam de partij in”.
 

In Prospect besteden we elke uitgave aandacht 
aan mensen die recent lid van de PvdA zijn 
geworden. Zo ook in deze Prospect: aan het

 woord is Laura Jak. Zij is 20 jaar en (“eindelijk”) 
sinds oktober 2011 partijlid.  

“Nog eventjes achter 
de schermen”



De Partij van de Arbeid heeft een prachtig 
verkiezingsresultaat laten zien. Het blijkt dat velen zich 
aangesproken voelen door de vernieuwingspolitiek van 
de PvdA.  Dit biedt nieuwe mogelijkheden om ook in 
Hoorn meer mensen te betrekken bij de activiteiten in 
de afdeling. Naast het belang van ledenwerving wil het 
afdelingsbestuur de leden meer mogelijkheden bieden 
om actief te zijn.  Er zijn immers leden, die meer willen 
dan alleen het bezoeken van ledenvergaderingen, 
discussiebijeenkomsten of het bijwonen van bestuurs- 
en fractievergaderingen. Voor mensen die wat willen 
doen, die mee willen discussiëren over actuele zaken 
en graag wat meer informeel contact willen met andere 
leden, bieden we de mogelijkheid om  deel te nemen 
aan de PvdA vrijwilligersgroep. Deze groep komt een 

Vrijwilligersgroep
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PvdA-Westfriesland

De PvdA-Westfriesland? Zijn alle Westfriese afdelingen 
gefuseerd? Nee, zover is het nog lang niet. Wat wij 
als Westfriese PvdA afdelingen wel graag willen is dat 
alle afdelingen in onze regio minimaal 1 keer per jaar 
op een informele en gezellige manier bij elkaar komen 
om bepaalde regionale onderwerpen af te stemmen. 
Daarnaast ook gewoon om elkaar te ontmoeten. 

De laatste regionale bijeenkomst vond plaats in 
Wognum. Hierbij waren partijgenoten vanuit alle 
Westfriese afdelingen aanwezig. Wij werden in het 
nieuwe gemeentehuis van de gemeente Medemblik 
hartelijk ontvangen door de afdeling Medemblik. 
Wethouder Dirk Kuipers heeft het een en ander verteld 
over de nieuw gevormde gemeente. Ook heeft hij het 
nieuwe gemeentehuis laten zien, de collegekamer 
waar wij zaten was de voormalige werkkamer van 
DSB directeur Dirk Scheringa. Ook is er over regionale 
samenwerking gesproken. Verschillende kleine PvdA 
afdelingen hebben moeite om het hoofd boven water 
te houden. Er zijn gewoonweg te weinig vrijwilligers. 
In december is er daarom een vergadering belegd om 
over samenwerking, danwel een fusie te praten. Hieruit 
kwam naar voren dat Hoorn graag zelfstandig blijft. 
Hoorn heeft een redelijk groot actief kader. De afdeling 
Hoorn wil wel graag samenwerken. Ons als Hoorn lijkt 
het goed dat de overige kleinere afdelingen nauwer gaan 
samenwerken of zelfs een fusie aangaan. Het overleg 
tussen deze afdelingen loopt nog. Na de bijeenkomst in 

het Medemblikse gemeentehuis zijn wij naar restaurant 
Stam vertrokken voor een borrel en een heerlijk buffet. 

Kortom, de verhoudingen binnen de PvdA Westfriesland 
zijn uitstekend te noemen. Zoals ooit Ed Wagemaker 
en Dolf van Dijk in de jaren ‘90 als missionarissen 
de regio introkken om organisatorische en politieke 
samenwerking te stimuleren, dat hoeft gelukkig niet 
meer. Hoorn is niet meer het arrogante stedelijke in de 
ogen van de regio, wij zien gezamenlijke belangen. Wij 
kunnen elkaar in het Westfriese juist versterken, anno 
2012 en meer in de verdere toekomst.

Simon Broersma

Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten

Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten

aantal keren per jaar in huiskamerverband bij elkaar. De 
bijeenkomsten hebben een informeel karakter; iedereen 
kan hier zijn ei kwijt. Het is echter vooral de bedoeling 
om samen wat te gaan doen om de PvdA in Hoorn nog 
sterker te maken. Zo kunnen we plannen gaan maken 
om de PvdA zichtbaarder te maken in de wijken en in 
gesprek te gaan met de bewoners. Hoe kunnen we de 
sociale media  beter gaan inzetten om de opvattingen 
van de PvdA beter voor het voetlicht te krijgen. De 
eerste bijeenkomst is op donderdag 15 november om 
20.00 uur bij ondergetekende, Breeuwer 32.       Ed 
Wagemaker, lid van de PvdA-fractie van de Provinciale 
Staten Noord-Holland zal de aftrap geven. Iedereen die 
belangstelling heeft voor de vrijwilligersgroep, graag 
even mailen naar a.schaake@quicknet.nl                        
Namens het afdelingsbestuur,                                                                                                                     
Arnoud Schaake

Google: 
PvdA-Hoorn facebook

Bezoek ook de PvdA-
Hoorn facebookpagina 
en “like” ons!



 Colofon

 Redactie:
 Klaas Blaak, k.blaak@netwerkhoorn.nl
 Jan Kollen, jan.kollen@planet.nl
 Peter Ursem, pe.ursem@kpnmail.nl
 Steven de Waart, s.dewaart@zonnet.nl

 Eindredactie:
 Dolf van Dijk, tel. 244435
 dvdijk@xs4all.nl    
 Ed Wagemaker, tel. 217385
 edcwa@xs4all.nl
 
 Tekstbijdrages: 
 Simon Broersma, Piet Bruijns Dolf van Dijk,   
 Ed Groot, Sjaak Grosthuizen, Laura Jak,   
 Judith de Jong, Ruud Knaack, Jan Kollen, 
 Dilek Kücüksantürk, Martien Schurink, Peter Ursem  
 Steven de Waart en Ed Wagemaker.

 Opmaak:  Ed Wagemaker
 Druk:   Sprintprint

 Contactgegevens PvdA

 PvdA-Hoornsite: www.pvdahoorn.nl
 
 Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): 
 dvdijk@xs4all.nl   tel. 244435
 Lex Siero (bestuurssecretaris) 
 siero@kpnmail.nl  tel 274760 
 Judith de Jong (fractievoorzitter) 
  judith.dejong@planet.nl   tel. 273293
 
 website provincie Noord-Holland: 
 www.gewestnoord-holland.pvda.nl
 e-mail fractieondersteuning: 
 pvda@noord-holland.nl   tel. 023-5144389
 landelijke PvdA: www.pvda.nl
 e-mail partijbureau (Amsterdam) 
 pvda@pvda.nl   tel. 020-5512155
 ledenadministratie (adreswijzigingen e.d.)   
 ledenadministratie@pvda.nl   tel. 020-5512290

Bent u geïnteresseerd in de Hoornse politiek?

PvdA-Hoorn en sociale media! Uw contactgegevens?
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Al geruime tijd kunt u naast dit tweejaarlijkse ledenblad 
ook ook informatie over onze activiteiten vinden op 
onze website: www.pvdahoorn.nl. Onlangs hebben 
wij onze website vernieuwd en zijn er linken gemaakt 
naar de sociale media waar wij als afdeling ook steeds 
meer actief op zijn. Zo hebben wij een eigen Facebook 
pagina met zeer recent nieuws. Zie op Facebook: pvda-
hoorn. 
Ook op Twitter zijn wij actief. De raadsleden en 
verschillende bestuursleden hebben een Twitteraccount 
en u kunt deze mensen volgen om nog beter contact 
te krijgen met hen.  De adressen zijn weer te vinden op 
onze website.
Wij zien u graag als volger en/of bezoeker van een van 
de genoemde digitale media. 

Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten-Bestuursactiviteiten

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 Lex Siero: 0229-274760.

Natuurlijk verandert uw leefsituatie wel eens en 
niets lijkt zo veranderlijk als een e-mailadres. Omdat 
wij steeds meer gebruik maken van uitnodigingen 
en informatieverstrekking via de e-mail zouden 
wij graag uw e-mailadres toevoegen aan onze 
administratie. Dit kunt u doen door een mailtje te 
sturen naar ledenadministratie@pvda.nl. Vermeld 
wel uw lidmaatschapsnummer zodat vergissingen 
worden voorkomen. Via dit e-mailadres kunt u ook 
andere adres of telefoongegevens doorgeven. 

Nederland sterker & socialer 



Zwevende raadsleden

Column door Sjaak Grosthuizen

  
 

 “Zwevende kiezers zijn in opmars. Dit jaar had 
men het aantal zwevers berekend op 41% van het aantal 
kiezers. Dat was vroeger wel anders. Toen kende je 
ook partijen met meer dan 50 zetels. Het wordt steeds 
normaler gevonden dat je vlak voor de verkiezingen 
nog niet weet aan wie je je stem toevertrouwt. Nog even 
en dan is het niet meer normaal dat je dat al vele jaren 
vooruit weet. Word je nu nog door een paar mensen met 
enige bewondering aangekeken wanneer je vroegtijdig 
beweert allang te weten wat je zult kiezen, straks houdt 
men je voor een zonderling die lichtzinnig zonder enig 
verstand zomaar ergens zijn stem vergooit zonder een 
stemkeuzeprogrammaatje te hebben ingevuld.
‘Je moet toch weten wat je wilt en welke partij daar het 
beste bij hoort?’ word je voor de voeten geworpen. Je 
neemt de verkiezingen pas serieus wanneer je minstens 
drie van dergelijke kieswijzers hebt ingevuld. 

 Wellicht is het ouderwets of SGP’achtig wanneer 
je beweert dat je tot aan je dood op dezelfde partij zult 
stemmen, tenzij die partij zelf van het toneel verdwijnt. 
Trouw heet zoiets. Trouw zit trouwens heel terecht in het 
woordje trouwen. Mensen trouwen nog steeds en nog 
steeds hoort er bij de huwelijksinzegening een belofte 
van trouw. Bij kerkelijke huwelijksinzegeningen beloof 
je elkander zelfs trouw tot in den dood. Deze formule is 
tegenwoordig eigenlijk slechts een onderdeeltje van een 
niet alledaagse entourage met feestkleding die je daarna 
nooit meer aantrekt, met bruidsboeketten die langzaam 
zullen verwelken en met gasten die je na een aantal jaren 
zelden meer ziet.

 Trouw aan een partij wordt in Nederland niet 
gezworen via een plechtigheid met opgeheven wijs- 
en middelvinger. Het kan zijn dat trouw ontstaan is 
vanuit een traditie in de familie of een zekere luiheid 
om af en toe te checken of je trouw aan de partij wel 
gerechtvaardigd is. Partijen die volop in de maatschappij 
staan en met de veranderende wereld mee veranderen 
kunnen natuurlijk naar kanten veranderen waar je vanuit 
nog niet meeveranderde opvattingen niet aan toe was. 

Dan geeft de partij je onvoldoende thuisgevoel en dan 
ligt partijshoppen op de loer. Het kan zijn dat de partij 
te weinig voeling houdt met de achterban. Wie voor de 
muziek uit gaat lopen dient ook maatregelen te nemen 
om de achterban mee te nemen. Hou ze bij de les. Bij 
geen enkele Nederlandse partij mag dat hersenspoeling 
heten, maar er zijn toch vanuit deze aanpak nuttige 
lessen te leren. 

 De kiezer mag tegenwoordig zweven en 
shoppen. Schokkender is het wanneer gekozen leden 
van een partij afhaken en vreemd gaan. Daar is duidelijk 
iets misgegaan. Dat kan natuurlijk liggen aan de persoon 
zelf. Wanneer die qua overtuiging niet zo sterk of juist 
veel te sterk in de schoenen staat, of wanneer de positie 
voornamelijk dient om het eigen aureool fraai opgepoetst 
te houden, of wanneer de partij rare bewegingen maakt 
waar de gekozene van uit balans raakt, is overstappen 
bijna verdedigbaar. 

 In de Hoornse raad hebben we de afgelopen tijd 
een bizarre hoeveelheid overstapjes zien gebeuren. In 
Hoorn maar ook in den lande zien we dat voornamelijk 
gebeuren bij lokaal of regionaal bewogen partijen. De 
stoeptegelpartijen vragen een beperkte bezieling voor 
de politiek. Zodra het over de mensen in het kiesdistrict 
gaat, kunnen gemakkelijk scheuringen optreden. Voor 
het behartigen van de belangen van groepen in de regio 
hoef je geen geloof te hebben. De trouw ligt eerder bij 
de belangen die men voor ogen had bij de keuze om 
de politiek in te gaan, dan bij de partij waarbij men dat 
hoopte te realiseren. 

 Ik denk dat ik er maar aan zal moeten wennen 
dat in de toekomst niet alleen meer zwevende kiezers 
maar ook zwevende gekozenen een normaal verschijnsel 
zullen worden. Dan blijft bij mij de vraag: hoe lang moet ik 
als trouwe partijgenoot nog vertrouwen blijven schenken 
aan zwevende raadsleden?”

sjaakgrosthuizen@gmail.com

 ZWEVEN EN SHOPPEN

 STOEPTEGELPARTIJ

 STOEPTEGELPARTIJ
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BELANGRIJKE DATUM:
Donderdag 1 nov: jaarvergadering met als spreker Marijn van Dam

 OUDERWETS

 NORMAAL

 PARTIJTROUW


