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Kom ook op donderdag 14 nov.

Praat mee over het
verkiezingsprogramma!
Op donderdag 14 november stellen de leden het verkiezingsprogramma vast.
Kijk op de bijgevoegde uitnodiging voor deze ledenvergadering hoe je het concept-programma
ontvangt en hoe je wijzigingen of toevoegingen aan het verkiezingsprogramma kunt voorstellen.

Datum: 		
Tijd:
		
Locatie: 		
			

donderdag 14 november 2013
20.00 uur
Hotel ‘De Magneet’, Kleine Oost 5, 1621GR Hoorn
(tel. 0229-215021)

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.

Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging
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Column door Ruud Knaack

DE PARALELLEN TUSSEN HET CHINA EN HET WESTEN
E IGEN B IJ D R A GE

VERBIJSTERING

In principe ben ik voor een participatiesamenleving
indien die staat voor het benadrukken van het ‘wij’ in plaats
van het ‘ik’. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt
om mee te doen. Onduidelijk is echter op welke wijze die
participatie moet worden gestimuleerd. Daarover is kort
geleden een tipje van de sluier opgelicht. In het concept
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 staat
dat wie voor zorg een beroep doet op de gemeente, eerst
ouders, kinderen, partner of buren moet inschakelen. Als
SUCCESVOL
dat niet lukt, komt de gemeente in beeld. Die eventuele hulp
van de gemeente kent wel een prijs. Als je eigen geld hebt,
Wat is er in godsnaam in China aan de hand? De
dan moet je een eigen bijdrage leveren. Heb je geen eigen
verklaring voor dit ongelooflijke feit is dat de Chinese leiding
ontevreden is met enkele aspecten van het hervormingsproces geld, dan krijg je een dringend verzoek om als tegenprestatie
vrijwilligerswerk te gaan doen. Over de mogelijkheden
dat in 1979 is ingezet door Deng Xiaoping. Vanaf dat tijdstip
per individueel geval zal een keukentafelgesprek met een
is stap voor stap de centraal geleide economie ontmanteld
ambtenaar van de gemeente uitkomst moeten bieden. Het
en vervangen door marktelementen, zonder dat dat ten koste
is duidelijk dat de rol van de gemeenteambtenaar niet valt
ging van de politieke positie van de Communistische Partij.
te benijden. Krijgt hij/zij een checklist met criteria mee, of zal
Die hervormingspolitiek is uiterst succesvol geweest. Vanaf
bij dit afwegingsproces eigen normen en waarden van de
1979 groeide de Chinese economie gemiddeld per jaar met
ambtenaar een rol spelen? Maakt het wat uit of de ambtenaar
10 procent en momenteel is de economie qua omvang de
werkt onder een PvdA-college of een VVD-college?
tweede economie van de wereld. Daarvan hebben ook de
burgers geprofiteerd. De armoede is grotendeels verdwenen
en er is een rijke middenklasse ontstaan. Er zijn ook negatieve
D E N K R IC H T IN G
aspecten. De inkomensverschillen met name tussen stad
		
Wat ik me nu afvraag is of evenals in
en platteland zijn enorm toegenomen en de corruptie is
wijdverspreid. De mensen zijn veel materialistischer geworden China het Rode Boekje van betekenis zou kunnen zijn voor
de Nederlandse participatieambtenaar. Om dat te kunnen
en het land lijdt onder een diepe morele crisis. Om die aan
beoordelen heb ik mijn exemplaar van het Rode Boekje weer
te pakken heeft men gemeend op Mao Zedong te moeten
opgediept. Laat ik U één citaat niet onthouden. “Wij moeten
teruggrijpen, nadat eerder een poging tot herstel van het
ons keren tegen de particularistische neiging zich alleen om
Confucianisme was mislukt.
onszelf en niet om anderen te bekommeren…Het is helemaal
niet moeilijk om een beetje goed te doen…Wat moeilijk is om
‘RUPSJES-NOOIT-GENOEG’
consequent het belang van de brede lagen van de massa te
Dit verhaal komt me bekend voor. Ook in het Westen dienen…Daartoe moeten wij de brede massa’s opvoeden”.
speelt een dergelijk probleem. De liberalisatiepolitiek die onder
invloed van Thatcher en Reagan in alle Westerse landen is
MISB R U IK
doorgevoerd en die geleid heeft tot een volledige dominantie
Ik weet niet of wij het Chinese voorbeeld uit het
van financiële instellingen over de industriële bedrijven
verleden van grote massabijeenkomsten moeten navolgen.
heeft geleid tot een groot aantal uitwassen met de huidige
Ik weet ook niet of het zal helpen. Zolang het financieel
economische crisis als dieptepunt. De crisis is mede ontstaan
door managers, ‘rupsjes-nooit-genoeg’, die gestimuleerd door kapitalisme niet fundamenteel wordt hervormd, waarbij de
grote graaiers hun gang kunnen gaan en het misbruik maken
enorme bonussen in het geval van succes onverantwoorde
van voorzieningen volkssport nummer 1 is, is iedereen die
risico’s hebben genomen. (Dat gold trouwens ook voor vele
zich sociaal opstelt ‘gekke Henkie’ en ‘buurmans gek’. Ik
individuele burgers die ’dollar-tekens’ in hun ogen hadden).
Het gevolg is bekend. Het zijn de belastingbetalers die moeten wens de participatie-ambtenaar veel wijsheid en sterkte toe”.
betalen toen het niet goed ging. De bonussen zijn trouwens
niet teruggegeven. Ook onze politici hebben vergelijkbaar
gereageerd. Balkenende meende dat we moesten teruggrijpen
op oude normen en waarden. Het huidige kabinet meent dat
er een participatiesamenleving moet komen, waarbij vrijwillige
hulp aan anderen centraal zou moeten staan.
“Vol verbijstering las ik kort geleden een artikel in
de Volkskrant, waarin werd verteld dat het ‘Rode Boekje’
van voorzitter Mao Zedong weer in genade is aangenomen.
Sterker nog, het moet dienen als een soort moreel kompas.
Het boekje was tot op heden in de ban gedaan, na de
excessen van de maoïstische politiek gedurende met name de
Culturele Revolutie.
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Van de fractievoorzitter:
Niet over de schutting, maar schouder aan schouder

met de VVD aan
het roer op deze
manier omgaat met
de financiën van
Hoorn. Natuurlijk
zit het economisch
tegen, maar financiële
tekorten ontstaan niet
alleen door te weinig
inkomsten. Het lijkt
er veel op dat deze
situatie is ontstaan
door teveel uitgaven,
onder andere voor de
De crisis hakt er in
Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen. De crisis tunnel. Ondertussen
wordt de rekening
hakt erin. Steeds meer mensen in Hoorn verliezen hun baan.
doorgeschoven naar
Uit gesprekken met het maatschappelijk werk komt een beeld
het volgende college.
naar voren van mensen die het niet meer trekken, spanningen,
Kan dat niet anders?
schulden, psychische nood, dak- en thuislozen. Ondertussen
investeert de stad Hoorn in stenen. Bijvoorbeeld in een tunnel
Het kan en moet anders
van meer dan 30 miljoen euro. Bezuinigingen waren vervolgens
Ja, het kan anders. Niet minder sociaal, wel anders
in hoofdzaak gericht op het verenigingsleven, het wijkwerk,
georganiseerd. Samenwerken en gebruik maken van het
psychische hulp, kunst en cultuur en het armoedebeleid. De
potentieel aan vrijwilligers. In andere gemeenten worden met
PvdA-Hoorn vindt dat de rekening van de crisis niet eerlijk is
een steuntje in de rug van de gemeente bijzondere initiatieven
verdeeld en eenzijdig is neergelegd bij de mensen die het al
op poten gezet. Denk aan een digitale buurtzorgmarktplaats,
moeilijk hebben. Dat kan anders.
waarmee buurtbewoners elkaar te hulp kunnen schieten.
Bezuinigingen op ouderenzorg, kinderopvang, maaltijdservice
Over de schutting
en klusprojecten worden verlicht of zelfs opgevangen, als er
Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen. De
geïnvesteerd wordt in alternatieven. Of neem Leeuwarden. Daar
Hoornse samenleving moest aan zet komen. Maar wanneer
worden de medewerkers van de sociale werkplaats ingezet als
zijn de Hoornse inwoners nu echt betrokken bij besluiten? De
Hoornse praktijk is er meer één van over de schutting gooien dan thuishulp en worden scootmobiels gedeeld in een pool. Met de
juiste aanpak werkt dat prima.
van schouder aan schouder werken aan een nieuwe toekomst.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De PvdA-Hoorn vindt
Kracht van mensen
dat dat paard wel heel hard is gaan hollen na de discussie over
De Pvda-Hoorn staat voor een stad waarin we er voor elkaar
het referendum over de tunnel. Toen puntje bij paaltje kwam
zijn, ook als het financieel wat minder gaat. Als we de kracht
wilden de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, Fractie Tonnaer en
van mensen, buren, vrijwilligerswerk en mantelzorger inzetten,
VOCH geen referendum. De PvdA-Hoorn vindt dit niet uit te
komen we verder. De gemeente organiseert geen geluk, maar
leggen. Inwoners echt betrekken, dat kan anders.
geeft wel een steuntje in de rug zodat mensen hun eigen kracht
ontdekken en gebruiken. Niet over de schutting, maar schouder
Financiën
aan schouder. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen!”
Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.
Onlangs werd de begroting van Hoorn voor de komende jaren
Judith de Jong
gepresenteerd. En wat blijkt? Een flink tekort van 6 miljoen euro.
fractievoorzitter PvdA-Hoorn
De PvdA-Hoorn vindt het toch wel frappant dat juist dit college
tel. 0229-273293, judith.dejong@planet.nl
““Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.”
Dat is een van de wijze uitspraken van Mahatma Gandhi. Een
uitspraak die aan het denken zet over de manier waarop de stad
de afgelopen jaren is bestuurd. Dat er het nodige sloopwerk
is verricht, is wel duidelijk. Bezuinigingen in een tijd van
economische recessie zijn ook onvermijdelijk. Maar de vraag is,
wat is hieruit voortgekomen? Is er de afgelopen jaren met visie
gewerkt aan iets nieuws? Iets beters? Hebben we nieuw elan
in de stad losgemaakt en heeft de rechtse coalitie van VVD,
CDA, D66, Fractie Tonnaer en VOCH creatieve oplossingen
aangedragen om bezuinigingen te verlichten?

BELANGRIJKE DATUM:
Donderdag 28 nov: PvdA-ledenvergadering
waarin de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen wordt samengesteld.
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“Hand in hand lopen niet aan te raden”.
Ook de tweede editie van het
Rood Roze Debat was, zoals dat heet, een doorslaand
succes. Een opkomst die zo
overweldigend was dat onze
arme penningmeester nog wel
een tijdje pijn in zijn portemonnee zal voelen, geanimeerde
discussies onder leiding van
Judith en talrijke bedankjes en
complimenten vanuit de LHBTgemeenschap aan het adres de
PvdA. Het kon niet op.

lesbo’s. Die lopen zeker vijftig jaar op
ons voor. Weliswaar durven wij meer
en meer voor onze rechten op te
komen, maar niet te ontkennen is dat
we binnen het Roze Netwerk er maar
een beetje bijhangen. Dat moet beter
en ook de politie mag wel eens een
tandje bijzetten. In Amsterdam wordt
streng opgetreden bij incidenten,
elders is dat veel minder het geval.’’

Maar zijn we nu ook waar we wezen willen? Een van de conclusies na het debat in het Kantoor van de Buurman luidde dat het er
in Hoorn en regio niet echt slecht voorstaat met de acceptatie van
homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders, travestieten
en transseksuelen, Niet echt slecht, al kan het op veel fronten nog
altijd beter, hier en daar zelfs stukken beter. Geen enkele reden al
met al om tevreden achterover te leunen.
De zestig aanwezigen - onder wie Hollandia’s hoofdtrainer Ron van
der Gracht, Always Forwards stervoetballer Jan Jaap Schaper, de
Hoornse politiechef Jos Molenaar en Luc Hofmans van het Discriminatiebureau - debatteerden over drie prangende vragen. Waar lopen
LHBT’ers tijdens het werk tegenaan? Kun je veilig uitgaan en wat
doet de politie als het misgaat? Kun je jezelf zijn op het voetbalveld
of is het verstandig als sporter in de kast te blijven?
Homoseksuele vrouwen en mannen hebben op de werkvloer en bij
het uitgaan niet zo gek veel te vrezen, betoogden COC-voorman
Simon Broersma en Piet Karsten, voorzitter van het Roze Netwerk.
Maar dat is alleen het geval als ze op het werk de volle steun genieten van hun superieuren en zich in de uitgaansgebieden niet al te
opzichtig gedragen. Hand in hand lopen met je vriendje, dat kun je in
de stad maar beter laten.
Transgenders en travestieten zijn minder goed af, al is het alleen al
omdat zij door hun verschijning meer in de kijker lopen. Zij moeten in het publieke domein altijd op hun qui-vive zijn. Melanie, zelf
transgender: ‘Als wij over straat lopen, is het gevaar dat wij worden
gepest en gediscrimineerd vele malen groter dan bij homo’s en

Geen reactie,
onderneem dan actie!

Zoals gezegd, we zijn nog lang niet waar we wezen willen. Er valt in
de strijd tegen discriminatie en sociale achterstelling van LHBT’ers
nog veel te doen, maar dat laat onverlet dat we inmiddels aardige
succesjes hebben behaald. Niet alleen in café Het Kantoor van de
Buurman, maar ook en vooral in het politieke zenuwcentrum aan de
Nieuwe Steen. Mede dankzij onze bemoeienis is door het college
uiteindelijk niet beknibbeld op de jaarsubsidie voor stichting Het
Roze Netwerk en was er brede instemming in de raad met onze
motie waarin het college wordt verzocht met de Hoornse en regionale LHBT-belangengroepering in gesprek te gaan en een platform
te vormen waarin wordt besproken hoe Hoorn in communicatie en
beeldvorming een actieve bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van de LHBT-groep.
Dat platform is er intussen en komt langzaam maar zeker op toeren.
Toch zijn er ook nog zorgen. De politie heeft door reorganisaties een
stapje terug moeten doen, veel LHBT’ers zitten nog in de kast en
durven geen aangifte te doen en het regionale discriminatiebureau in
Alkmaar voelt zich door bezuinigingen in zijn voortbestaan bedreigd
en luidt inmiddels de noodklok. Inderdaad, het is te vroeg om lui
achterover leunend nu al onze zegeningen te tellen.
Martien Schurink, raadslid PvdA

Viering 400 jaar NL-TR

De PvdA-Hoorn heeft eerder klachten van inwoners en organisaties
ontvangen dat de gemeente Hoorn niet/traag reageert op brieven en
e-mails. Vanuit het uitgangspunt dat elke brief of mail een antwoord
verdient, heeft raadslid Dilek Bilgen-Kucuksanturk een oproep
gedaan. Bewoners zijn tijdens deze actie gevraagd om ervaringen
met de fractie te delen.
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Op en rond het voetbalveld is acceptatie van homo-spelers geen
punt. De reden: die zijn er simpelweg
niet en als ze er wel zijn dan zitten
ze nog angstig in de kast. Jan Jaap Schaper en Ron van der Gracht
brachten naar voren dat homo’s blijkbaar kiezen voor een andere
sport. Ze zouden het liever anders zien. Van der Gracht: ,,Ik heb
geen enkel probleem met homo’s op het voetbalveld. Laat ze maar
komen. Wat telt voor mij is de voetballer als mens, zijn seksuele
geaardheid doet er niet toe.’’

Op initiatief van Dilek Bilgen-Kucuksanturk (PvdA) en Chris de
Meij (VVD) was er op 6, 7 en 8 september 2013 een viering 400
jaar Nederland-Turkije in Hoorn. Tijdens de viering was er o.a. een
stadswandeling, een live soefi dansvoorstelling, een lezing in het
Westfries Museum en een Oosterse braderie op het Oostereiland.
Terugkijkend op de viering is alles goed en naar tevredenheid
verlopen. Er was heerlijk weer, veel opkomst en er heerste een
gezellige sfeer.
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Het dossier sterflats
Een belangrijke operatie in de volkshuisvesting
in Hoorn is ongetwijfeld de renovatie van de
sterflats in de Grote Waal. De 1e ster is inmiddels
gerenoveerd en de volgende 2 sterren zullen
volgen. Maar de aanvankelijke opzet van
Intermaris zag er geheel anders uit. Het ging
bij de start van de discussie om sloop van
belangrijke delen van de sterflats. Dat was de
inzet van de corporatie.
Vanaf het begin af aan heeft de PvdA zich verzet tegen sloop van
delen van de 3 sterren.
Met de sloop zou de gehele stedenbouwkundige structuur
verloren gaan. Daarnaast zouden veel bewoners van de sterflats
moeten verhuizen. Dat was voor ons niet aanvaardbaar.
Wij hebben al bij de start van de discussies over de sloopplannen
van Intermaris een motie ingediend tijdens een raadsvergadering
waarin sloop werd afgewezen en ingezet moest worden op
renovatie van de sterflats. Deze motie is in meerderheid
aangenomen. Maar al snel werd duidelijk dat Intermaris zich niets
zou aantrekken van het verlangen van de raad om de sterflats te
behouden. De fractie heeft vanaf dat moment de samenwerking
gezocht met de huurdersvereniging Sterflats. Op dat moment
had deze huurdersvereniging nog de naam “werkgroep anti sloop
sterflats”. In de vele gesprekken die wij gedurende het proces
hebben gehad met de vereniging viel ons de betrokkenheid en
de vasthoudendheid op van deze mensen. Zonder deze mensen
was het niet zo ver gekomen.
Een ander belangrijk moment was dat het vorige college de
sterflats een monumentenstatus gaf. Hiermee zou het complex
worden beschermd tegen sloop. Maar met het aantreden van
een nieuw college in 2010 ging een andere wind waaien. Er
werden wilde plannen ontwikkeld met nieuwbouw langs de
Weel met appartementen van 9 bouwlagen. Die plannen heeft
wethouder Tonnaer uiteindelijk de kop gekost. Uiteindelijk is de
discussie in de commissie gestaakt en uitgesteld. Maar voordat
het, door de PvdA gevraagde aangekondigde “inlichtingendebat”

in de raad kon losbarsten, verklaarde de fractie Tonnaer dat
zij geen vertrouwen meer heeft in hun eigen wethouder. Het
inlichtingendebat werd nog wel gevoerd maar de druk was van
de ketel. Uiteindelijk kwam wethouder Pijl, die het dossier van
wethouder Tonnaer overnam, met plannen die acceptabel waren
voor de bewoners en de PvdA. Dus renovatie van de blokken A
t/m D en nieuwbouw van de E-blokken. Een hectische periode is
afgesloten.
Piet Bruijns, raadslid PvdA

De twee gebouwen die inmiddels zijn afgebroken

PvdA-Hoorn zet zich in voor de sport
De afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet voor de sport.
PvdA-raadslid Jeroen van der Veer heeft zich ingezet voor de
accommodatie van HSV Sport. Niet zonder resultaat. Het complex is
onlangs opnieuw bestraat en er zijn extra lichtmasten geplaatst. Er

is een avond georganiseerd voor sportverenigingen om de door dit
college veranderende jeugdsportsubsidie te bespreken en een beeld
te krijgen van het wel en wee van de verenigingen. De fractie heeft
geregeld werkbezoeken afgelegd bij de sportverenigingen.

Bushaltes tochtdicht

Waterplantenmeldpunt

In het voorjaar constateerde de fractie dat bijna alle ramen van de
bushokjes van de centrale bushalte aan de Stationsweg waren
verdwenen. De reizigers zaten in de wind en de kou. Wij hebben dit
direct aan de orde gesteld bij het college. In zeer korte tijd zijn alle
ramen weer geplaatst en kunnen de reizigers weer comfortabel op
de bus wachten.

Waterplanten veroorzaken veel overlast bij watersporters en
schippers op het Markermeer. Wij hebben vernomen dat deze
problemen zich steeds meer en meer uitbreiden. Door de inzet
van raadslid Dilek Kucuksanturk is er een meldpunt in Hoorn in het
leven geroepen waar overlast van waterplanten in het Hoornse Hop
gemeld kunnen worden.
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PvdA brengt mensen naar de cultuur
Op 1 september 2013 vond de Kunst en
Cultuurmarkt Hoorn weer plaats. Een
mooie markt, waar iedereen uit Hoorn
en omstreken kennis kan nemen van
de plannen voor het komende culturele
jaar en het werk van kunstenaars kan
bewonderen. Een mooi moment om met
een aantal PvdA-ers een groep mensen
mee te nemen die zonder hulp anders de
markt niet had kunnen bezoeken.
Gekozen werd voor een wandeling met
bewoners van Lindendael.
Het werd een gezellige middag! Schilderijen werden bewonderd, beelden
van alle kanten bekeken en sieraden
aangeschaft. Uiteraard werd de wandeling onderbroken door een gezellige
koffiepauze op het terras. Ook het weer
werkte mee! Tijdens de wandeling merkten de PvdA-ers hoe rolstoelonvriendelijk
Hoorn toch nog is. Stoepjes en obstakels
vereisten het nodige manoeuvreren.
Tijdens de wandeling werd ook nog eens
duidelijk dat het voor sommige bewoners
niet vanzelfsprekend is dat zij er voor
een wandeling op uitgaan. Mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel hebben anderen nodig om hen mee te nemen. Maar de verzorgenden, eigen familie of vrijwilligers zijn niet altijd beschikbaar. Ook zoiets praktisch als een hele zware rolstoel is voor sommige bewoners
een belemmering voor veel uitjes naar buiten. De rolstoelduwers van de PvdA waren dus zeer welkom! Al met al kijken we terug op een
geslaagde middag, of zoals één van de bewoners het verwoordde: “Een bar-gezellige ontmoeting”.
Helen Sijm, organisator van deze actie

ID-aanvraag vanuit
Geen terras naast de
Beiaard op het Kerkplein huis blijft mogelijk
Vorig jaar waren er plannen om in het ‘gat’ naast het café de
Beiaard een terras te starten. De omwonenden vonden dit
onacceptabel vanwege de geluidsoverlast. De fractie werd door
de bewoners benaderd voor steun om dit plan niet toe te staan.
De fractie heeft een aantal malen aandacht gevraagd bij het
college voor de onhoudbare situatie die zou ontstaan bij een terras
in deze woonomgeving. Uiteindelijk heeft de eigenaar het plan
teruggenomen. Ook vanwege de mogelijke overschrijding van de
geluidsnormen.

Niet alle burgers met een fysieke beperking zijn in staat om naar het
gemeentehuis te komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
personen/ouderen die zeer slecht ter been zijn. In de wet is er voor
deze groep een mogelijkheid geschapen om een aanvraag van
een ID bewijs vanuit huis te doen waarbij een medewerker van het
gemeentehuis bij de persoon op bezoek komt. Op de website van
Hoorn is hierover geen duidelijke informatie terug te vinden. Dankzij
de inzet van raadslid Dilek Kücüksantürk wordt via de site van Hoorn
en andere kanalen meer bekendheid hieraan gegeven.

Ondernemersdossier ontwikkeld
Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan regels te voldoen.
Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden
en ingewikkelde regels zijn veel gehoorde klachten die vaak tot
irritaties leiden. Daarom is het elektronisch ondernemingsdossier
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ontwikkeld om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.
Dankzij de inzet van raadslid Dilek Kücüksantürk zal het
ondernemersdossier ook voor ondernemers uit Hoorn beschikbaar
komen.
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Wijkgerichte aanpak Bijenconvenant
peuterspeelzalen
De PvdA heeft in 2011 een amendement wijkgerichte aanpak voor
peuterspeelzaalwerk ingediend en dit amendement is door de
gemeenteraad aangenomen. Dit betekent dat er in elke wijk een
peuterspeelzaalvoorziening aanwezig moet zijn. Het college wilde
peuterspeelzaalgroepen met minder dan 15 kinderen sluiten. PvdAraadslid Jeroen van der Veer vindt het een goed resultaat, zeker nu
het peuterspeelzaalwerk weer aan het toenemen is.

..
.

Ik ben trots.......

dat de PvdA de bezuiniging op de huiselijke hulp 2 heeft
tegengehouden.
dat de PvdA de ID’ers heeft gespaard bij de behandeling van de
bezuinigingen.
dat de PvdA extra middelen beschikbaar wil stellen voor het

De discussies over de bijensterfte in Nederland en de hele wereld
was voor de fractie van de PvdA aanleiding om in de raad een
motie in te dienen met als strekking om in Hoorn te stoppen met het
gebruik van het bestrijdingsmiddel MCPA en Roundup. De motie
is aangenomen en het college heeft toegezegd dat zij binnen korte
tijd deze bestrijdingsmiddelen niet meer zal gebruiken. Hiermee kan
Hoorn deel uit maken van het bijenlint.

bestrijden van armoede, met name onder de kinderen. Di streven
is overgenomen door de raad van Hoorn. Dit betekent dat er in elke
wijk een peuterspeelzaalvoorziening aanwezig moet zijn. Het college
wilde peuterspeelzaalgroepen met minder dan 15 kinderen sluiten.
Zeker nu de aanmeldingen voor peuterspeelplaatsen weer de goede
kant opgaan, vindt Jeroen van der Veer dit een goede zaak.
Kholoud al Mobayed, raadslid PvdA

Voedselbankactie PvdA-Hoorn groot succes
Dankzij de vrijgevigheid van de klanten van Deen Huesmolen is de supermarktactie voor de voedselbank Westfriesland die de PvdA-Hoorn op 25 mei hield een groot
succes geworden. In totaal is voor bijna € 1.400 aan
boodschappen voor de voedselbank ingezameld. Daarnaast werd de collectebus met € 185,- gevuld.

maken. De PvdA-Hoorn blijft zich ook politiek inzetten om dit te
veranderen.
Kholoud al Mobayed, raadslid PvdA

Hartverwarmend
De actie werd met groot enthousiasme ontvangen en er kwamen
veel hartverwarmende reacties van het winkelend publiek. Veel mensen gaven aan graag hun steentje bij te willen dragen en wilden van
geen dank weten. “Dat is toch de normaalste zaak van de wereld”,
was een veelvoorkomende reactie.

Boven verwachting
Heel veel mensen vulden hun winkelwagentje met een of meerdere
extra boodschappen voor de voedselbank. De actie liep zo goed dat
een aantal van de extra producten die de Deen voor deze actie had
ingekocht, binnen de kortste keren uitverkocht waren. In overleg met
Deen werd daarom besloten om de reeds ingeleverde producten
opnieuw te verkopen. Zo is menig pakje macaroni of pannenkoekenmix meerdere malen langs de kassa gekomen. De dubbel verkochte
producten worden door Deen nageleverd aan de voedselbank.

Onverteerbaar
De vrijwilligers van de PvdA-Hoorn kijken terug op een mooie, nuttige en leuke dag. Alle positieve reacties stemden vrolijk en het is fijn
dat zoveel mensen meeleven met de klanten van de voedselbank.
Ook supermarkt Deen verdient een compliment voor het mogelijk
maken van deze actie. Toch blijft het onverteerbaar dat de voedselbanken nodig zijn en dat steeds meer mensen hiervan gebruik
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Tijdelijke oplossing voor de dak- en
thuislozen met dagopvang
Het college van B. en W. is al een jaar bezig met het
realiseren van een structurele oplossing voor dit probleem. De laatste tijd is de overlast in het park toegenomen. Ik had de afgelopen tijd vaak gesprekken met
mijn buren hierover. Ik was zoals veel andere bewoners in afwachting van de structurele oplossing die het
college heeft beloofd. Deze zou in oktober aan de raad
worden voorgelegd.

tegelijkertijd met de tijdelijke oplossing een dagopvang te regelen
voor de dak- en thuislozen zodat de overlast in het park verminderd
wordt tot de structurele oplossing er komt
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van september heb ik namens de PvdA een motie ingediend voor het regelen van de nachten dagopvang voor de dak en thuislozen. Deze motie is unaniem
aangenomen. In deze motie roept de gemeenteraad het college van
B. en W. op om voor de tijdelijke oplossing ook een dagopvang te
realiseren voor de zorgmijders.

In september werd de raad onaangenaam verrast door de mededeling van wethouder R. Louwman dat er in oktober geen structurele oplossing komt. Wij zouden als raad de tijdelijke oplossing
zonder dagopvang moeten accepteren.

Nog steeds geen oplossing

Zaterdag 7 september was ik ook met de wijkbewoners en met de
wethouder in gesprek over dit probleem. Tijdens het gesprek was
het ook duidelijk dat een oplossing op korte termijn zeer wenselijk is
en dat de wijkbewoners zich zorgen maken over de groep dak- en
thuislozen die in de park haar tijd doorbrengt. Als er geen oplossing
komt dan blijft deze groep in de winter ook buiten.

Wethouder Louwman heeft niet meer dan 10.000 euro over voor de
nodige dagbesteding voor de dak- en thuislozen. PvdA Hoorn was
op werkbezoek bij Actief Talent en weet dat DNO doen samen met
Actief Talent een veel beter aanbod heeft gedaan voor meer dagopvang voor de zogenaamde zorgmijders tussen 15:00 en 21:00 uur.
Maar de wethouder wil hier geen geld aan besteden. De overlast zal
daarom blijven bestaan. Ik wil namens de PvdA in de gemeenteraad
van 8 oktober met een eigen voorstel komen. Daarvoor moeten we
de portemonnee opentrekken. De PvdA is hiertoe bereid, want de
situatie begint onhoudbaar te worden.

Tijdens de raadsvergadering van september heb ik namens de PvdA
een motie ingediend. In deze motie heb ik het college verzocht om

Kholoud al Mobayed, raadslid PvdA

Grote feestzaal voor iedereen in Hoorn komt alsnog
De PvdA is al geruime tijd voorstander geweest van de
komst van een grote feestzaal in Hoorn. Dilek BilgenKucuksanturk (raadslid) heeft zich daar deze periode
hard voor gemaakt. Uiteindelijk is het gelukt en in juni
2013 is het besluit genomen voor de komst van een grote
feestzaal op de Oude Veiling.

groots gevierd en de reguliere horeca voldoet qua ruimte niet aan de
behoefte.

Positief besluit

In de raad van juni 2013 is er een besluit genomen in de gemeenteraad voor de komst van een feestzaal voor iedereen op de Oude
Veiling. In het begin heeft de PvdA Hoorn zich samen met de Fractie
Tonnaer ingezet voor de komst hiervan. Tijdens de raadsvergadering
Veel
werd duidelijk dat de Fractie Tonnaer het plan niet meer steunde. Dit
behoefte
was teleurstellend en viel erg tegen. Gelukkig was er een meerderDe PvdAheid in de raad die de komst van een feestzaal wel wilde. Daarom is
Hoorn is
er ook een positief besluit genomen. De PvdA-Hoorn is erg tevreden
sinds de
met dit resultaat. Wel stelt Dilek Bilgen-Kucuksanturk: “Van de onvorige periode dernemer verwachten wij wel dat ze ervoor zorgen dat de omgeving
voorstander
geen overlast zal ondervinden en het geheel in goede banen zal
geweest van
leiden.”
de komst van
een grote
Voordelen
feestzaal
Er is veel vraag naar een dergelijke zaal en met de komst ervan
in Hoorn.
wordt er tegemoet gekomen aan een maatschappelijke behoefte.
Lange tijd
Daarnaast zal het een positieve boost geven aan de economie van
heeft raadslid
onze stad. Ondernemers krijgen de kans om te ondernemen en dat
Dilek Bilgen-Kucuksanturk zich daar hard voor gemaakt. Onder
is zoals het hoort. Dilek Bilgen- Kucuksanturk: “We leven met z’n alMarokkaanse, Surinaamse, Turkse en Vietnamese inwoners in
len in Nederland, laten we er met z’n allen een feest van maken.”
Hoorn is een grote behoefte aan een dergelijke zaal. Privé-feesten
zoals bruiloften en verlovingsfeesten worden door deze mensen

Dilek Bilgen-Kucuksanturk, raadslid PvdA
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De rede van Hoorn biedt kansen voor
witte vloot
bij
Visserseiland




De fractie van de PvdA is
enthousiast over “de rede
van Hoorn”. Dit plan voor extra ligplaatsen voor de witte
vloot is gebaseerd op de
historische rede van Hoorn
en situeert de witte vloot bij
het Visserseiland.

Uitbreidingsplaats witte vloot
De PvdA hecht veel belang aan
het waterfront en het havengebied
van Hoorn. Dit unieke historische
gebied trekt veel toeristen en
watersporters en draagt zo bij aan
de economie en dynamiek in de stad. In de definitieve havenvisie
zal ook een extra plek voor de witte vloot vastgesteld worden. De
eerdere suggestie van het college
om extra plaatsen te creëren langs
het Julianapark wordt door PvdA
afgewezen. Ook bij gebruikers
van de haven en bewoners is veel
weerstand tegen dit plan. De fractie
omarmt een alternatief plan: de rede
van Hoorn en heeft het college gevraagd dit plan nader uit te werken.
Op initiatief van de PvdA is er op 11
juni jl. een motie aangenomen in de
raad waarin staat de plannen voor
deze nieuwe rede verder uitgewerkt
dienen te worden, financieel te
onderbouwen en deze periode nog
aan de raad voor de leggen.

Nieuwe rede van Hoorn
Het alternatieve plan “De rede van Hoorn” voor extra aanlegplaatsen
voor de witte vloot is een idee van Jaap van der Hout. Het plan is
gebaseerd op de historische rede. De nieuwe rede bestaat in het



plan uit een lage, waterdoorlatende palenrij die het zicht over
de zee niet tot nauwelijks belemmerd. De aanlegplaatsen voor
de witte vloot worden vervolgens
langs de palenrijen gesitueerd,
waarbij opgenomen is dat in het
verlengde van de voormalige
dammen steigers kunnen worden
aangelegd. Hieraan kunnen zowel
kleinere schepen als de grote witte
vlootschepen afmeren. Passagiers
van de witte vloot kunnen vervolgens met een watertaxi vervoerd
worden en kunnen de binnenstad
op een unieke manier bereiken.
De cruisevloot blijft uit het zicht van het Houten Hoofd door het groen
op de Haai. De rustige binnengebieden in de rede van Hoorn bieden
los van de witte vloot ook een extra
ankerplek aan zowel kleine als
grotere schepen.

Veel voordelen
De PvdA omarmt het plan voor de
rede van Hoorn en is van mening
dat hiermee de aantrekkelijkheid
van Hoorn als havenstad wordt
versterkt. Dilek Kucuksanturk
(raadslid): “In de huidige situatie leidt het vele busverkeer dat
passagiers ophaalt en wegbrengt
tot veel problemen. Voordeel van
dit plan is dat passagiers gebruik
zouden kunnen maken van een nabijgelegen in- en opstapplaats voor
bussen die gesitueerd zou kunnen worden op het parkeerterreintje
op de kop van het Visserseiland. Bovendien is dit een prachtige
manier om de stad aan het water te ontmoeten”.
Dilek Bilgen-Kücüksantürk, raadslid PvdA

Kunstcentrum Boterhal
moet overeind blijven
We hebben cultuurwethouder Westenberg bij herhaling stevig
ingewreven dat hij alles op alles moet zetten om de Boterhal
als expositiecentrum voor de Kunstenaarsvereniging Hoorn
en Omstreken te behouden. De door Hendrick de Keyzer
aangekondigde huurverhoging – van circa 10 naar 38 mille – is
inmiddels fors naar beneden bijgesteld. Westenberg heeft ons
dezer dagen ingefluisterd dat de kans groot is dat de relatie tussen
Boterhal en kunstenaarsvereniging intact blijft.
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Noteer alvast in uw agenda:

op donderdag 28 november
vindt de ledenvergadering plaats waarin de

kandidatenlijst
voor de

gemeenteraadsverkiezingen
wordt samengesteld.
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Zonnepanelen op daken gemeentelijke gebouwen

De gemeente Hoorn als eigen energieleverancier,
dat is mogelijk. De PvdA-Hoorn en GroenLinks
hebben een initiatiefvoorstel ingediend om op
alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te
plaatsen. Dit voorstel tijdens de raadsvergadering
van december aangenomen. De wethouder komt
binnen enkele maanden met een uitvoeringsplan
naar de gemeenteraad.
Het grote voordeel van dit voorstel is dat zonnepanelen
duurzaam, milieuvriendelijk en de afgelopen jaren sterk in
prijs verlaagd zijn. Dit alles brengt voor de gemeente een flink
financieel voordeel met zich mee. Er is namelijk een incidentele
uitgave nodig voor structurele opbrengsten. De levensduur van
zonnepanelen is ongeveer vijfentwintig jaar, na tien jaar zijn de
zonnepanelen terugverdiend.

subsidieregelingen vanuit de gemeente en de overheid.
Dit voorstel sluit aan bij het programma “Puur Hoorn”,
het programma dat ingezet wordt om Hoorn in 2040 een
klimaatneutrale gemeente te laten zijn. Dit is een mooi streven.
De gemeente Hoorn wil de aankomende jaren maatregelen
nemen om tot energiebesparende maatregelen te komen. Dit
door in lopende en nog op te starten projecten duurzaamheid
structureel te integreren. De gemeente Hoorn laat zich met
een focus op zonne-energie op deze manier van haar goede
kant zien. Het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen helpt mee aan het realiseren van de doelstelling
binnen “Puur Hoorn”

Zonnepanelen zijn een trend. Er zijn allerlei lokale regelingen
en initiatieven in Nederland. Veelal wordt dit door particulieren
en bedrijven gedaan, maar wat kan de gemeente zelf doen?
Diverse gemeenten zien de mogelijkheden en voordelen
van zonnepanelen voor hun eigen gebouwen. En dat is niet
vreemd, want naast de duurzaamheidswinst is zonne-energie
financieel enorm aantrekkelijk. Daarnaast geeft de gemeente
Hoorn het goede voorbeeld aan de inwoners. Zeker nu er een

De PvdA-Hoorn heeft al vaker aandacht gevraagd voor
zonnepanelen in raadsvoorstellen. Al eerder hebben we
aandacht gevraagd voor een duurzamer zwembad ‘De
Waterhoorn’ en hebben we samen met GroenLinks een motie
ingediend om zonnepanelen op de nieuw te bouwen gymzaal
aan de Tweeboomlaan te plaatsen. Deze motie is raad breed
aangenomen. Nu willen we dat dit onderwerp meegenomen
wordt in elk voorstel en op elk gebouw.
Jeroen van der Veer, raadslid PvdA

BELANGRIJKE DATUM:
Donderdag 28 nov: PvdA-ledenvergadering
waarin de kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen
wordt samengesteld.
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Feestelijke start van de campagne groot succes
De campagne van de PvdA Hoorn is gestart met een fantastisch
feest in Huis Verloren. We hebben genoten van een prima optreden van de zusjes Wijte. Daarna kreeg de PvdA Hoorn een spiegel
voorgehouden van onze huiscabaretier Sjaak Grosthuizen. Veel
partijgenoten, maar ook andere politieke vrienden uit Hoorn, hebben
genoten van deze bijeenkomst. Na het optreden van Sjaak Grosthuizen waren de deejays aan de beurt. Onder het geluid van swingende muziek konden de voetjes van de vloer. Dat lukte prima bij helaas
een beperkt stel mensen.
Deze avond heeft ons het nodige plezier en inspiratie gegeven. We
hebben zin in een goede, maar ook leuke campagne met een prachtig resultaat op 19 maart.

facebookpagina en
“like” ons!

Google:
PvdA-Hoorn-Facebook

Contactgegevens PvdA
PvdA-Hoornsite: www.pvdahoorn.nl
Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter):
dvdijk@xs4all.nl tel. 244435
Simon Broersma (bestuurssecretaris)
simonbroersma78@hotmail.com 06-20668775
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
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Column door Sjaak Grosthuizen

Optimisme
EN DE SCHULDIGE IS......

		

“Nederland zucht onder de berichtgeving over
economische malaise. We lopen achter bij de andere
Europese partners. Hun groeicijfers zijn ons een doorn in
’t oog. Dat komt door het kabinet. Dat komt door de PvdA
in dat kabinet.
De pensioenen, de overheidssalarissen en de
uitkeringen moeten omlaag. Ellende alom. Dat komt door
dit kabinet. Dat komt vooral door de PvdA in dat kabinet.
Gevangenissen sluiten en moorddadige bajesklanten
mogen lekker naar huis met een enkelbandje. Je bent je
leven niet zeker in dit land. Dat komt door het kabinet.
Dat komt juist door de PvdA in dat kabinet.
De huizen zijn niks meer waard. Daar zitten we
dan met huizen onder water. Dat komt door het huidige
kabinet. Dat komt natuurlijk door de PvdA in dat kabinet.
De lonen worden bevroren en we leveren zelfs
loon in, terwijl de hoge heren weer ongebreideld aan het
graaien zijn geslagen. Dat mag van dit kabinet. Dat mag
vooral van de PvdA in dat kabinet.
De ziektekosten stijgen en er zijn nog altijd
wachtlijsten zodat je maar moet afwachten of je op tijd
bent om te kunnen genezen. Dat komt door dit kabinet en
vooral door de PvdA in dat kabinet.
We moesten zo nodig een nieuwe auto kopen.
Dan gaat het allemaal beter worden. Ik heb mijn auto
ingeruild en ik ben nog nooit zo vaak naar de garage
terug geweest. Dat komt door dit kabinet. Dat komt zeker
weten door de PvdA in dat kabinet.
We moesten kijken naar het ideale gezinnetje
van Samsom. Dat zou iedereen krijgen die zijn voorbeeld
zou volgen. Nou gaat Samsom scheiden. Weg mooi
voorbeeld! Dat komt door dit klotenkabinet en absoluut
door de PvdA in dat kabinet.
Waren we eindelijk zo ver dat we een busreis
konden maken naar een mooi buitenland. Gaat de
reisorganisatie failliet! Maak me niet wijs dat dit niet door
het kabinet komt. Dat komt geheid ook door de PvdA in
dat kabinet!
Boeken we snel iets in Nederland, want je wilt
er toch even helemaal uit zijn. Dan regent het die hele
periode! Wat moeten we met dit kabinet? Wat moeten we
met de PvdA in dat kabinet?
Denk je naar een kroning te hebben gekeken
met een koning in een historische koningsmantel, blijkt
het pas in de vorige eeuw te zijn gemaakt door een
gordijnhandel. Dan vraag je jezelf af wat er nog wel
authentiek is aan het koningschap. Dat komt natuurlijk
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ook door dit kabinet en vooral door de PvdA in dat
kabinet.
Het land, het werelddeel of een zielig land
verdedigen tegen boze machten is natuurlijk een heilige
plicht. Maar om dat nou juist te doen met straaljagers die
veiligheidshalve niet sneller mogen vliegen dan een Fyra
kan rijden, is zonde van de belastingcenten. Dat is dit
kabinet aan te rekenen en vooral de PvdA in dit kabinet.
En zo kan ik nog wel bladzijden doorgaan.

WIE K R IJ GT D E K L A P P E N ?
Daarom is het juist heel eerlijk dat de PvdA
geweldig op haar donder gaat krijgen van de kiezer.
Ga me niet proberen uit te leggen dat het niet zo is. We
hebben alle ellende op de tv gezien en mijn buren vinden
dat ook zo.

RANDVERSCHIJNSEL
In maart volgend jaar komen de
gemeenteraadsverkiezingen. In Hoorn gaat er ook
van alles mis. Dat is de PvdA aan te rekenen, want ze
zitten niet in het college. De PvdA wordt als partij een
randverschijnsel. En dat is goed nieuws. In het kabinet
zullen ze wat meer moeten bijdraaien en rekening houden
met de wensen van het volk. Reken er maar op dat ze dat
vanaf maart meer gaan doen. Dan zal het gegarandeerd
weer goed gaan in ons land. De gevangenen zullen hun
volledig tijd moeten uitzitten. De huizenprijzen schieten
weer omhoog zodat we van de overwaarde weer een
fatsoenlijke auto kunnen kopen. We gaan weer gewoon
op ons zestigste met pensioen. Je weet weer waar je aan
toe bent wanneer je op reis gaat. En onze stopcontacten
slaan groen uit bij al die goede stroom.

VERWIJT AAN DE VVD?
Is de VVD dan niks te verwijten? Nee, die slagen
er uitstekend in hun pijn om te zetten in door de PvdA
veroorzaakte volkspijn. Het enige waar de kiezer zich
aan ergert is aan dat eeuwige lachende gezicht. Maar dat
kan overgaan. En wanneer Rutte het lachen is vergaan,
komen de stemmen voor die partij wel weer terug”.
sjaakgrosthuizen@gmail.com
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