
Excursie naar Brussel 
Op dinsdag 9 december staat de excursie naar het 
Europese Parlement in Brussel gepland. De 
excursie vindt plaats op een doordeweekse dag, 
omdat het parlement alleen op dinsdag, woensdag 
en donderdag bijeen komt.    

Wij worden met 
minimaal 20 mensen 
verwacht. Partners van  
PvdA-leden zijn ook van 
harte welkom. Aan de 
excursie zijn geringe 
kosten verbonden, 

hierover worden de deelnemers zo spoedig 
mogelijk ingelicht. Bij te lage opkomst wordt de 
excursie afgelast.  
 

Het programma  ziet er als volgt uit: 
 
13.00 uur   Aankomst in Brussel en lunch 
14.00 uur   Rondleiding door het gebouw  
16.00-18.00 uur  Gesprek met de parlementariërs  
18.00 uur   Vertrek naar Hoorn 
Over middelen van vervoer wordt overlegd met de 
deelnemers.  
 
Geef je zo snel mogelijk op bij Trees Sonneveld, 

uiterlijk op 20 november! 
Indien je op 9 december niet kunt, maar wel graag 

een keer een bezoek wil brengen aan het parlement, 
geef dat dan door. Bij genoeg belangstelling wordt 

een tweede excursie  
georganiseerd.  

Eindelijk is het zover: na een afwezigheid van zo’n 
twee jaar ligt er weer een afdelingsblad van de 
Partij van de Arbeid afdeling Hoorn in de bus! 
Voor de meeste leden klinkt Het Vuistje nog 
bekend in de oren. We hebben er echter voor 
gekozen om onder een nieuwe naam verder te gaan. 
Maar een nieuwe naam is er niet zomaar. 
Verschillende ideeën zijn al geopperd, maar 
eigenlijk weten we het nog niet zo goed, dus 
kunnen wij uw ideeën heel goed gebruiken! Heeft 
u een idee, laat het ons weten! (zie de colofon 
voor contactgegevens) 
 
Wat willen wij met dit blad bereiken? In dit blad 
komen verschillende mensen vanuit diverse 
geledingen van de Partij van de Arbeid aan het 
woord. Wij willen als het ware een brug gaan 
vormen tussen de diverse geledingen en de leden 
van de afdeling Hoorn. En bovendien is het toch 
wel fijn om het wat-en-waarom te weten van zaken 
die betrekking hebben op onze afdeling en/of regio! 
 

In deze editie van dit blad –en alle volgende edities- 
treft u onder andere bijdragen aan van statenleden, 
raadsleden en wethouders. Met veel enthousiasme 
werd er gereageerd op onze vraag om een bijdrage 
te leveren aan dit blad. Onze dank is dan ook groot. 
Uw bijdrage is minstens zo belangrijk. We hopen 
dan ook dat dit blad gaat “leven”onder de leden en 
dat we reacties mogen verwachten!  
 
Naast de teksten die zijn aangeleverd zult u nog 
meer informatie aantreffen: adressen, 
telefoonnummers, e-mailadressen een agenda en 
verslagen van bijeenkomsten.  
We hopen dat deze eerste uitgave een positieve 
bijdrage mag leveren aan de informatievoorziening 
binnen onze afdeling en dat dit blad voorziet in een 
behoefte. Wij vonden het in ieder geval erg leuk om 
een start te maken met het blad. We hopen dat er 
nog vele mogen volgen! 
 
Namens de redactie, 

Karin Vogelpoel, Judith de Jong  
en René Brugmans 

Van ‘Het Vuistje’ naar………. 

 
Ledenblad PvdA-Hoorn 
 
1e jaargang, nummer 1 
November 2003 

1 
Voor aanmelden of meer informatie: 

Trees Sonneveld t.c.sonneveld@hetnet.nl   tel. 219335  

Afzender: PvdA-ledenblad, p/a Dubloen 72, 1628 RT Hoorn 



Terug- en vooruitblik 
De huidige gemeenteraad van Hoorn draait nu zo’n 
anderhalf jaar. Vanaf maart 2002 bezet de PvdA-
Hoorn, na een succesvolle verkiezingscampagne, 
negen zetels in de raad. De daaropvolgende partijen 
kwamen niet verder dan vijf zetels (CDA en VVD) 
en GroenLinks vier zetels. Verder zorgde vooral de 
zg. middenstandspartij VOCH met drie zetels voor 
een verrassing  en ook Hoorns Belang won een 
zetel en kwam op drie stuks. Hekkensluiters waren 
de OuderenUnie en D66, beide partijen met twee 
zetels. Tijdens de  coalitieonderhandelingen bleek 
dat het ondanks het grote aantal stemmen voor de 
PvdA lastig was om al onze programmapunten 
goed door te laten klinken in het 
collegeprogramma. Hier en daar werd al 
gemopperd over de verrechtsing van de Hoornse 
raad. Uiteindelijk leverde de PvdA twee 
wethouders (Roger Tonnaer en Jack van Es) en de 
overige wethouders kwamen uit D66, het CDA  en 
de VVD. De PvdA kon zich - na stevige 
onderhandelingen - goed vinden in het 
collegeprogramma. Het dualisme deed zijn intrede 
en gaf stof tot veel discussie (zie hiervoor het stuk 
van  Egbert Ottens in dit blad).   
 
\Nieuwe mensen 
De PvdA-fractie heeft een forse vernieuwing 

ondergaan. Naast de oude getrouwen, zoals Piet 
Bruijns, Egbert Ottens, Marion van der Ven, in iets 
mindere mate Ronald Witteveen en schrijver dezes, 
gaven veelbelovende nieuwkomers aan dat de 
bakens verzet zouden moeten worden. Annemarie 
van der Knaap, Hatice Kaplan, Milldred Braam en 
Simon Broersma zorgden voor de verfrissing in de 
gelederen. Ondergetekende werd tot 
fractievoorzitter gebombardeerd. Oud voor goud? 
Vol enthousiasme ging de nieuwe ploeg van start. 
In de praktijk bleek echter het kennis- en 
ervaringsverschil best wel groot tussen de nieuwe 
en de nog zittende fractieleden. In de discussies 
delfden ze toch vaak het onderspit of werden 
overruled. De jonge nieuwe raadsleden hadden 
moeite zich staande te houden. Dankzij coaching en 
begeleiding is het inmiddels redelijk opgevangen en 
hebben ze hun plek in de fractie verworven. 
 
Duiventil 
Het is nog niet eerder voorgekomen dat in zo’n 
korte tijdsspanne zoveel raadsleden uit de fractie 
vertrokken. En al helemaal niet het feit dat het juist 
drie vrouwen betrof. Het lijkt stilaan een duiventil. 
Ongeveer een half jaar na haar installatie liet 
Annemarie  van der Knaap weten dat zij haar man 
zou volgen naar Brazilië. Het 
zaadveredelingsbedrijf, waar hij werkt, bood 

Al jaren wordt er gepraat over  het gemis van een 
goede bioscoop, van een grootschalige 
dansgelegenheid en in mindere mate is er vraag 
naar een goed hotel. Ik ben al jaren bezig om 
draagvlak te vinden voor een discotheek en de roep 
om een bioscoop werd steeds luider, zeker nu de 
laatste voorziening op dit vlak in Hoorn zijn deur 
gesloten heeft. 
Enkele jaren geleden kwamen we in het college tot 
de conclusie, dat het gebied de “Blauwe Berg” de 
enige plek in Hoorn was, waar dit soort 
voorzieningen gerealiseerd konden worden. Cees 
Hermans, een bevlogen Hoornse ondernemer, zag 
brood in deze plannen en is samen met de gemeente 
aan de gang gegaan om een haalbaar project te 
realiseren op de blauwe berg.  
We kiezen nu voor 4 voorzieningen, met name 
ijsbaan, bioscoop, hotel en dansgelegenheid, met 
daarbij ondersteunende horeca. Deze voorzieningen 
zouden een plek moeten krijgen in een parkachtige 
omgeving. Op deze manier wordt er gesproken over 
het Openbaar Vrijetijdspark de Blauwe Berg. Eind 
van dit jaar of begin volgend jaar zal de 
gemeenteraad een besluit moeten nemen of ze de 
gepresenteerde visie  onderschrijft en dat de 
financiële haalbaarheid onderbouwd is. 
Heel veel inwoners in Hoorn zijn enthousiast over 

deze plannen, maar er zijn ook inwoners die zich 
zorgen maken over deze ontwikkelingen. In 
Risdam-Zuid wordt uitermate kritisch gekeken naar 
deze opzet, omdat men meer verkeer in de wijk 
verwacht, men is bang dat jongelui luidruchtig van 
de Blauwe Berg komen en dat men dan in de wijk 
overlast heeft. Het geluid van de ijsbaan moet 
binnen de perken blijven. 
We spelen vanaf het begin in op alle gemaakte 
opmerkingen, we onderbouwen 
verkeersbewegingen, we laten een MER( een 
milieu effectrapportage) maken en voeren een open 
dialoog met belanghebbenden. Wij gaan er vanuit, 
dat het misschien iets drukker kan worden, maar dat 
er in onze ogen geen sprake is van situaties, welke 
het woongenot  zal verstoren. 
Ik hoop dat in 2005 begonnen wordt met de West-
Friese ijsbaan en dat de andere voorzieningen snel 
zullen volgen. Hoorn heeft hier behoefte aan. Het is 
goed voor de recreatie, de werkgelegenheid en de 
economie. Het versterkt de 
centrumfunctie van onze stad. 
 
Jack van Es,  
projectwethouder  
de Blauwe Berg. 

PvdA-wethouder Jack van Es over de Blauwe Berg 

Bericht van de fractievoorzitter 
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hem een aantrekkelijke functie aan met de afspraak 
dat hij deze baan voor vijf jaar zou accepteren. Het 
gehele  gezin is inmiddels vertrokken naar Brazilië. 
Deze talentvolle nieuwkomer zullen we node 
missen. Zij werd opgevolgd door de oudgediende 
Piet Brandsen. Hij is zowel raadslid als wethouder 
geweest in de toenmalige gemeentes Wester- en 
Oosterblokker en Drechterland. De eerste van onze 
vier fractievrouwen ruimde het veld en een man 
kwam ervoor in de plaats.  
Vrij snel daarna liet Marion van der Ven weten dat 
ze, wegens ingrijpende wijzigingen in haar privé-
omstandigheden niet meer in staat was om haar 
taken als PvdA-gemeenteraadslid, te volbrengen. 
Gelukkig stond aan de zijlijn Ria Wilms, gepokt en 
gemazeld , klaar om het werk van Marion over te 
nemen. En ook geluk bij een ongeluk: de opvolgster 
van Marion was  een vrouw. Het broze evenwicht 
in de fractie bleef overeind. De vreugde was echter 
van korte duur. Ria kondigde ongeveer twee 
maanden geleden aan dat ze had besloten om - 
samen met haar man - te verhuizen naar 
Wervershoof. De verslagenheid in het 
bestuur en de fractie was groot. De korte 
periode dat Ria weer meedraaide was 
heel inspirerend geweest. Inmiddels 
heeft Ria haar laatste raadsvergadering 
bijgewoond. Gerard Kamsteeg - ja, 
wederom een man - maakt zijn 
opwachting om de opengevallen plaats 
in te nemen. Hij wordt in de 
eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering van 
november geïnstalleerd. De verhoudingen man-
vrouw zijn door zijn komst nog meer onder druk 
gekomen. Twee vrouwen tegen zeven mannen. 
Laten we hopen dat ze het volhouden, onze Mildred 
en Hatice.  
 
Nieuw talent 
Na het vertrek van de drie fractieleden en de komst 
van de vervangers is het noodzakelijk om de rust in 
de groep terug te brengen. Nog steeds zitten we 
door deze omstandigheden in de beginnersfase. De 
nieuwe mensen moeten in korte tijd klaargestoomd 
worden voor het ingewikkelde raadswerk en de 
vaak slopende discussies. We hopen dat er 
voorlopig geen wijzigingen meer komen in de 
samenstelling van de fractie. Verheugend is te 
constateren dat er enthousiaste jonge mensen 
meedraaien in het bestuur. Zitten daar onze 
opvolgers bij voor over krap 2 1/2 jaar?  
 
Activiteiten 
Net als in de vorige periode ging de PvdA-fractie 
spoedig van start met wijkbijeenkomsten, 
bedrijfsbezoeken en visitaties aan verenigingen en 
instellingen. Tot nu toe zijn er, onder de noemer 
“De PvdA in gesprek met   ....” geslaagde 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd in Hoorn-
Noord, in Westerblokker/Zwaag en het 

havengebied. Een aantal keren zijn 
bedrijfsbezoeken gehouden. Instellingen en 
organisaties zijn bezocht en de fractie is met een 
paar bewoners en ondernemers met de bus naar 
Alkmaar  gegaan om eens te kijken hoe de 
drugsproblematiek in relatie tot het Alkmaarse  
coffeeshopbeleid daar werkt.  
 
Huidige situatie  
Nog steeds heeft het dualisme niet gezorgd voor de 
nodige rust in de Hoornse politiek. Het besturen op 
hoofdlijnen, welke de gemeenteraad heeft 
gekregen, komt niet helemaal uit de verf. Teveel 
verschil van mening over de vorm belemmeren 
open aantrekkelijke discussies in de commissies en 
de raad. Onduidelijk is nog steeds hoe je als 
raadslid de kaders moet  stellen en je moet 
beperken tot de hoofdlijnen, terwijl je door de 
burger op details (de inmiddels spreekwoordelijke 
loszittende tegel) wordt aangesproken. De 
gemeenteraad is kortgeleden de hei opgegaan om 

daarover te filosoferen. Ook tijdens 
die dag werd de definitieve oplossing 
nog niet gevonden. Maar het gesprek 
met elkaar heeft wel geleid tot 
afspraken die op termijn moeten 
leiden tot betere en heldere 
discussies. 
 
Het politieke bedrijf 
De huidige fractieleden hebben hun 
handen vol aan alle nieuwe plannen 
die ,  ondanks de aangekondigde 

bezuinigingen, in het verschiet liggen. We noemen 
er een paar: het ontspanningscentrum (leasure) aan 
de Blauwe Berg, met haar beoogde overdekte 
ijsbaan, de discotheek en meerzalenbioscoop, een 
evenementenhal, etc. Veel commotie vanuit de wijk 
Risdam over verkeersoverlast dat deze 
ontwikkelingen wellicht teweeg  zullen brengen. De 
renovatie  van de atletiekbaan, de vernieuwing van  
scholen (Copernicus), het kwaliteitsplan 
binnenstad, de nieuwe schouwburg  met haar 
problemen rondom de verantwoordelijkheden van 
de instorting van de toneeltoren, een nieuwe 
jachthaven, de ontwikkeling van de wijk Bangert/
Oosterpolder, de nieuwe bijstandwet, etc. etc. Er 
gebeurt veel in onze centrumstad Hoorn. In ieder 
geval is er voldoende stof voor raadsleden om in te 
verdiepen, erover te discussiëren, vervolgens 
besluiten nemen, waarbij vaak moeilijke keuzes 
gemaakt moeten worden. De rode leiddraad zijn de 
rode punten, een half jaar geleden ontwikkeld door 
bestuur en fractie  (zie volgende pagina). Deze zijn 

verwerkt in een handzame folder die 
verspreid wordt tijdens 
wijkbijeenkomsten. 

 
Ed Wagemaker,  

fractievoorzitter.  
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“..veelbelovende 
nieuwkomers  
gaven aan dat 

de bakens   
verzet zouden 

moeten worden.” 



Voor de periode 2002-2006 heeft de PvdA-Hoorn een aantal speerpunten opgesteld. De zogenaamde Rode 
Actiepunten.  
 
 
DE PVDA-HOORN WIL IN GESPREK MET…. 
Wat doen we? 
We zijn altijd aanwezig in overlegorganen. We organiseren al vele 
jaren wijk- en bedrijfsbezoeken en gesprekken op locatie.Dat doen we 
niet alleen in verkiezingstijd. Want we gaan ervan dat het oplossen 
van problemen in de stad pas echt kans van slagen heeft als burgers 
bij de aanpak ervan betrokken worden.  
Wat willen we nog meer doen?  
- thema-avonden organiseren  
- werken met raadsleden per wijk 
- informatie inwinnen op locatie  
- huiskamerbijeenkomsten  
- meer publiciteit over onze activiteiten 
- toetsing van onze plannen aan de mening van betrokkenen 
 
DE PVDA-HOORN WIL OPKOMEN VOOR KWETSBARE 
GROEPEN. 
Wat doen we? 
We hebben ons ingezet voor het behoud van de ID banen, voor de 
huisbezoeken voor ouderen, voor beperking van de armoedeval 
Wat willen we nog meer doen?  
- gerichte informatie aan doelgroepen over 
kwijtscheldingsmogelijkheden en financiële ondersteuning 
- ondersteuning van de positie van de cliëntenplusraad en de 
ouderenraad 
- stimulering van de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid 
van nieuwkomers en oudkomers 
- ondersteuning van activiteiten ten behoeve van integratie  
- verbetering van het seniorenvervoer 
- bestrijding van de eenzaamheid onder senioren  
- voldoende huisvesting voor senioren 
DE PVDA-HOORN WIL DAT IEDEREEN ZICH OP STRAAT VEILIG VOELT. 

Wat doen we? 
We hebben het vandalisme rond openbare gebouwen 
aangepakt,het bureau Stadstoezicht ondersteund en 
de aanpak van de scootertjesproblematiek door de 
politie gesteund. 
Wat willen we nog meer doen?  
- versterking van het jongerenwerk 
- herhaalde acties tegen de overlast van scootertjes 
- ons inzetten voor meer controle in het openbaar 
gebied, met name in het uitgaans- en winkelgebied 
- verlichting donkere plekken  
- strenger optreden tegen vervuilers  
 
DE PVDA-HOORN WIL DAT BURGERS 
BETROKKEN WORDEN BIJ HUN WIJK EN 
HUN STAD  
Wat doen we? 
De PvdA heeft de ondersteuning van het 
wijkoverleg Zwaag/Blokker krachtig bepleit en is in 
overleg met het wijkoverleg Risdam-Noord om de 
betrokkenheid van bewoners bij het wijkplan op 
gang te houden. 

Speerpunten van PvdA-Hoorn 

De folder ‘Rode actiepunten 
PvdA-Hoorn. Heeft u interesse in 

deze folder dan kunt u deze 
opvragen bij Simon Broersma:  

tel 0620668775,  
e-mail: s.broersma@quicknet.nl 

Colofon 
Editie 1, november 2003  

Ledenblad van de PvdA Hoorn 
Redactie: 
Judith de Jong, judith.dejong@planet.nl, tel. 273293 
René Brugmans, r.brugmans@atlascollege.nl, tel. 270403 
Karin Vogelpoel, k.vogelpoel@quicknet.nl, tel. 219880 
 
Aan dit nummer werkten mee: 
Jack van Es, Egbert Ottens, Ed Wagemaker, Ruud v.d. 
Wal, Freddy Weima. 
 
Druk:  Op/maat  
Adres: Redactie, p/a Dubloen 72, 1628 RT Hoorn  
 
Wilt u reageren op de inhoud, vormgeving, of heeft u een 
andere suggesties? Neem dan contact op met iemand van 
de redactie (contactgegevens hierboven). Wij horen graag 
van u.  
 
Copy inleveren vóór:    Zondag 15 februari 2004. 
De volgende editie verschijnt:               eind februari. 
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Wat willen we nog meer doen?  
- versterking van de positie van wijkoverlegorganen  
- ondersteuning van het buurtopbouwwerk 
- versnelling van de voortgang van het pilotproject in Risdam-Noord 
- stimulering van het vrijwilligerswerk 
- stimulering van wijk- en buurtbeheer 
- aanwijzing buurtvaders/buurtmoeders 
- stimulering van buurt- en bewonersactiviteiten 
- ondersteuning van projecten die begrip en respect tussen bevolkingsgroepen bevorderen  
 

DE PVDA-HOORN WIL VEILIGER VERKEER EN BETER OPENBAAR VERVOER. 
Wat doen we? 

We hebben initiatieven genomen voor een autoluwe binnenstad, veilige en logische fietsroutes en het 
weren van sluipverkeer op de linten. Daarnaast hebben wij ons sterk gemaakt voor het behoud van logische 

busroutes. 
Wat willen nog meer doen?  

- inzet van de citybus tussen de wijken en de binnenstad  
- verbetering van fietsroutes en de positie van de fietser  

- uitbreiding stallingplaatsen voor fietsers 
- snelheidsbeperkende maatregelen bij scholen en andere kwetsbare punten  

- ontmoediging sluipverkeer over de linten en door de binnenstad 
- inrichting 30 km-gebieden op maat  

- ondersteuning educatieve activiteiten m.b.t. verkeersgedrag  
 

DE PVDA-HOORN WIL HET VERENIGINGSLEVEN VERSTERKEN EN GOEDE 
RECREATIEVE VOORZIENINGEN 

Wat doen we?  
De PvdA heeft zich een enthousiast voorstander getoond van de ontwikkeling van een ijsbaan in Hoorn.We 

hebben initiatieven genomen voor langere openingstijden van de stadsspeeltuin en uitbreiding van skate-
voorzieningen voor de jeugd. 

Wat willen we nog meer doen?  
- aanleg van de kunstijsbaan 

- de spoedige bouw van een bioscoop bevorderen 
- veilige en schone speelplekken voor jongere en oudere jeugd 

- strandjes en een doorlopende wandelroute langs de kuststrook 
- behoud van goede sportaccomodaties zoals bijvoorbeeld de atletiekbaan 

- stimulering van sportbeoefening buiten clubverband zoals bijvoorbeeld skaten 
- een steiger bij de nieuwe schouwburg  

- aantrekkelijke parken 
- stimulering van bewegingsactiviteiten in het algemeen 

En verder……… 
zijn er in onze stad nog vele andere zaken waar de 
PvdA zich voor wil inzetten. 
Een greep uit diverse onderwerpen: 
- bewaking balans tussen verstedelijking en groen 
- goede onderwijsvoorzieningen 
- evenwichtige verdeling van huur- en koopwoningen 
in de wijken 
- bouw betaalbare jongerenhuisvesting 
- stimulering van initiatieven op het terrein van kunst 
en cultuur 
- in stand houding en bescherming van ons historisch 
erfgoed  
- een goed vestigingsklimaat voor ondernemers 
- duurzame bedrijventerreinen  
Kortom …………. 
 

De PvdA-Hoorn zet zich in  
met hart voor de stad. 

Kloppen uw adres,  
telefoonnummer en  
e-mailadres nog? 

Gaat u binnenkort verhuizen, of kloppen uw 
gegevens niet? Neem dan contact op met de 

ledenadministratie op het partijbureau. 
 
Voor meer informatie over het lidmaatschap of 
voor het doorgeven van wijzigingen of 
opzeggingen kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie via: 020-5512290.  
Dit telefoonnummer is bereikbaar op:   
maandag t/m donderdag  9.00-17.00 uur en 
vrijdag     9.00-16.00 uur. 
U kunt ook e-mailen 
naar:ledenadministratie@pvda.nl 
Vergeet niet naam en adres te vermelden! 
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De overgang van het 150 jaar lang volgehouden 
monistische lokale bestuursstelsel naar het per maart 
2002 ingevoerde duale stelsel was niet zomaar even 
een knop omzetten: van mono op stereo. De 
torenkamergeleerden die het stelsel ontwierpen en 
de Haagse beleidscoterie die het vervolgens over de 
bijna 500 gemeenten die we in ons land rijk zijn, 
uitstortte, hadden zoals vaker een weinig heldere 
kijk op de realiteit.  
Daarbij speelde dat de werkwijze van de ene op de 
andere dag duaal moest verlopen, maar dat de 
meeste wet- en regelgeving op dat moment niet aan 
dat duale stelsel was aangepast. Voor de afgelopen 
zomer -in feite ook al meer dan een jaar te laat- zou 
er een Veegwet dualisering door de kamer worden 
gejast, met de meerderheid van de nog niet 
geregelde zaken, maar 
ook dat is niet gebeurd. 
En dan resteren er nog 
steeds belangrijke 
wetten op terreinen waar 
de raad een stevige rol 
kon spelen, zoals een 
geheel nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening, 
die in afwachting van 
een complete 
wetswijziging ook weer 
niet in de Veegwet 
waren meegenomen.  
Dat betekent dat raad en 
college elkaar 
voortdurend voor de voeten lopen. Want heel veel 
zaken zouden volgens de theorie aan het bestuur van 
de gemeente -het college- overgelaten kunnen 
worden, maar moeten volgens de huidige praktijk 
nog steeds door de raad worden bekrachtigd. En als 
er raadsbesluiten aan de raad of een raadscommissie 
worden voorgelegd, dan wordt het wel een vreemde 
vertoning, als niemand daar meer iets over zegt. De 
raad moet onder het duale gesternte veel meer op 
hoofdlijnen sturen -de kaders stellen- meer tijd 
krijgen voor de volksvertegenwoordigende rol, en 
zich richten op de controle van het bestuur. Bij die 
laatste taak kan de raad de steun krijgen van een 
rekenkamer -of een rekenkamerfunctie - maar ook 
dat orgaan moet lokaal nog invulling krijgen.  
Overigens, maar dit terzijde, ook alle documenten 
die de raad in het kader van de begrotings- en 
rekeningencyclus jaarlijks langs zag komen, moeten 
met ingang van het komende jaar ingrijpend zijn 
gewijzigd. Voor de begroting kan dat veel uitmaken. 
De centimetersdikke productenbegroting is ingeruild 
voor, als het goed is, een meer handzame 
programmabegroting. Terzijde van dit terzijde: die 
programmabegroting moet dan weer zijn gebaseerd 
op een raadsprogramma. Maar de meeste gemeenten 
in ons land zijn zover (nog) niet gekomen. Ook wij 

in Hoorn hebben gekozen voor een tussenstap in de 
vorm van een beleidsagenda. En die moet nog 
worden vastgesteld. Het is dus ook in Hoorn wennen 
aan het nieuwe stelsel. De wethouders zitten als 
gestrafte leerlingen niet meer in het bestuursrondje. 
Ook de gemeentesecretaris is zijn prominente plek 
kwijt. Spelen onderwerpen die hun portefeuille 
aangaan, dan kunnen ze bij raad en commissie 
aanschuiven, waarbij ze netjes op hun beurt moeten 
wachten totdat de voorzitter -voor de raad nog de 
burgemeester, maar voor hoe lang?; en voor de 
commissies éen van de raadsleden- hen aan het 
woord laat. Als fractie spraken we met de eigen 
wethouders af dat ze de fractie eens per maand even 
duaal bijeen zouden laten. Maar het leven blijkt ook 
hier sterker dan de leer: de wethouders kunnen niet 

zonder hun  
maandagavonduitje  en de 

fractie  vindt het wel zo 
handig, omdat men door 
hun aanwezigheid soms 
informatie  uit de eerste 

hand krijgt.  
Bij het zoeken naar het 

nieuwe evenwicht speelt 
ook de griffie een rol. In 

Hoorn zijn een griffier en 
twee raadsadviseurs 

benoemd. De laatsten zijn 
tevens secretaris van de 

vier raadscommissies. En 
ook zij moeten binnen het  

ambtelijk apparaat hun plek zien te vinden. De 
griffie staat de raad ten dienste bij zijn werk. De 
griffie ondersteunt ook het presidium. Nog zo'n 
nieuw fenomeen, dat bestaat uit de 
commissievoorzitters (in Hoorn hebben we er vier) 
en de raadsvoorzitter, de burgemeester. Het 
presidium is vooral agendacommissie. Maar het 
presidium probeert ook een spa dieper te graven 
door aandacht te geven aan de kwaliteit van de 
besluitvorming.  
We zijn nu anderhalf jaar onderweg. Heel langzaam 
beginnen de nieuwe rollen bekend te worden. 
Onderwijl -tijdens de verbouwing- moet het normale 
politieke en ambtelijke handwerk doorgaan. Hoorn 
ligt immers niet stil. Dat dat nog steeds lukt is de 
verdienste van alle betrokkenen. Ten opzichte van 
de vorige raadsperiode is er meer te doen, maar we 
doen dat in de veronderstelling dat het op 
overzienbare termijn inderdaad gaat, zoals de 

wetenschappers, de beleidsambtenaren 
en de Haagse politiek, zich dat hadden 
gedacht. Want eerlijk is eerlijk: het 
duale stelsel leidt ook tot duidelijker 
verantwoordelijkheden en een snellere 
bestuursstijl.  
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Uit de fractie: Dualisme 

Dualisme in een notendop 
Op 6 maart 2002 trad de wet Dualisering van de 

Lokale Politiek in werking. Doel van deze wet is de 
herkenbaarheid van het gemeentebestuur te vergroten, 

o.a. door een duidelijker scheiding van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen raad 

en college. Bestuurlijke bevoegdheden werden 
overgeheveld van raad naar college. De raad stelt 

kaders en controleert.  
 

De drie belangrijkste aspecten van het dualisme zijn: 
· Ontvlechting van raad en college 

· Publieke verantwoording 
· Interactief besturen (Bron: CLB) 



Waarom en wanneer bent u lid geworden? 
‘In 1985 ben ik lid geworden van de PvdA. Ik was 
altijd al betrokken bij de PvdA en Joop den Uyl 
was een voorbeeld, een goede leider. Dat het 
tweede kabinet Den Uyl er niet kwam, was een 
grote teleurstelling. Wij woonden op dat moment 
drie hoog, maar het affiche hing bij ons op het 
raam. Tijdens de Golfoorlog in ’91 of ’92 heb ik 
mijn lidmaatschap opgezegd, omdat ik het niet eens 
was met het PvdA-standpunt. Een pacifistische 
inslag heb ik altijd gehad. In 2002 ben ik weer lid 
geworden, door Pim Fortuyn, door alle kritiek die 
de  
PvdA volgens mij niet verdiende.’   
 
Bent u actief (geweest) binnen de PvdA? 

‘In de eerste 
periode dat ik lid 
was, heb ik veel 
lokale 
vergaderingen 
bezocht. Nu merk 
ik dat er veel 
minder 
vergaderingen zijn, 
maar meer 
bijeenkomsten. 
Zoals de Irak-avond 
waar ik bij was, dan 

kun je zelf meepraten. Dat is veel beter. Ik ben niet 
actief binnen de partij in de vorm van iets 
organiseren of iets dergelijks. Misschien kan ik 
meewerken aan dit nieuwe ledenblad?’ 
 
Hoe vindt u dat de PvdA het doet in Hoorn? 
‘Daar heb ik helaas weinig kijk op. Het 
Noordhollands Dagblad hebben wij niet en ik heb 
ook een NEE-NEE-sticker op de brievenbus, dus 
krijg ik weinig informatie over de partij. De website 
heb ik wel al een paar keer bekeken, hij staat bij 
Mijn Favorieten. Ook kijk ik wel eens op 
www.hoorn.nl. Mooi medium, een website, dat 
maakt het heel toegankelijk. Maar een nieuw 
ledenblad zou erg goed zijn.’ 
Maar u heeft dus geen beeld van de PvdA in 
Hoorn? 
‘Nee, ik ken wel een aantal mensen uit het 
verleden, maar ik heb geen idee hoe ze het nu doen. 
Vaak is het zo dat mensen veranderen zodra ze in 
de raad of in het college komen. Die 
bestuurdersmentaliteit sluipt er ongemerkt in.  
Bij de ledenbijeenkomsten waar ik dit jaar naar toe 
ben geweest, waren geen wethouders aanwezig. Dat 
vond ik wel jammer. Ik geloof dat er wel een of 
twee raadsleden waren.’ 

Is er een onderwerp waar de PvdA meer aandacht 
aan moeten besteden? 
‘Ik heb daar te weinig zicht op. Mijn vrouw en ik 
werken allebei in een andere plaats en moeten dus 
veel reizen. Daardoor zijn wij eigenlijk weinig in 
Hoorn.’ 
 
Heeft de PvdA Hoorn voldoende oog voor haar 
leden? 
‘Discussie -avonden vind ik interessant, maar dan 
moet er wel vooraf voldoende informatie gegeven 
worden. Aan een ledenraadpleging zou ik wel mee 
willen doen, maar daar zijn wel voorwaarden aan 
verbonden. De informatie moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en de voors en tegens moeten 
duidelijk zijn.’ 
 
Hoe denkt u over de door de bevolking gekozen 
burgemeester? 
‘De gekozen burgemeester heeft veel nadelen. Die 
Arnold Schwarzenegger is gekozen omdat hij een 
populist is. Maar heeft hij enig idee over politiek? 
Voor direct gekozen burgemeesterschap heeft de 
burgemeester bovendien te weinig macht. Het lijkt 
mij beter dat de gemeenteraad de burgemeester 
kiest. Burgemeester Janssens was naar mijn mening 
een hele goede burgemeester. Hij was toegankelijk, 
altijd overal bij aanwezig en ook aanspreekbaar. 
Tijdens het VOC-jaar heb ik hem zien meezingen 
bij de koren, midden tussen de mensen.’ 
 
Wat vind u van de partijvernieuwing? 
‘Pim Fortuyn heeft het deze kant op geduwd. 
Natuurlijk kun je altijd kijken hoe iets beter kan, 
maar dit is ons opgelegd. De PvdA was al niet 
slecht bezig.’ 
 

Door: Judith de Jong en Karin Vogelpoel 

 
Gaat u ook mee??? 

 

Op excursie naar het 
Europees Parlement in 

Brussel. 
Kijk op pagina 1 
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In deze rubriek een interview met een PvdA-lid uit Hoorn.  
Wilt u ook aan het woord? Laat het ons weten!  

Ruud van der Wal  
Lid van de PvdA en 
in het dagelijks 
leven 
schadebehandelaar 
bij een 
verzekeringsmakela

Leden aan het woord 



 
Even voorstellen 
Mijn naam is Freddy Weima. Sinds januari 2000 
ben ik voor de Partij van de Arbeid lid van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland. Met ingang 
van de afgelopen zomer ben ik namens de 
statenfractie een van de regiovertegenwoordigers in 
West-Friesland. Ik wil dat onder meer doen door 
regelmatig van mij te laten horen in jullie 
afdelingsblad.  
 

Streekplan Noord-Holland Noord 
Een groot deel van mijn tijd als statenlid besteed ik 
aan mijn woordvoerderschap voor het 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Dat doe 
ik samen met mijn Texelse fractiegenote Sascha 
Baggerman. Het ontwikkelingsbeeld is eigenlijk 
een soort streekplan en heeft onder de huidige 
regelgeving ook de status van een streekplan. Dit 
ontwikkelingsbeeld heeft grote gevolgen voor 
West-Friesland en voor Hoorn. Het bepaalt 
voor een belangrijk deel waar in de toekomst 

Op het Congres in december is het zover. Het 
Partijbestuur van de Partij van de Arbeid 
presenteert dan voorstellen met het doel de partij 
verder te vernieuwen. In het stuk “Gewoon samen 
doen” wordt uitgegaan van veranderen op drie 
hoofdlijnen. De PvdA wil in de eerste plaats een 
volkspartij zijn, die wortelt in de 
samenleving. PvdA-politici dienen meer 
aandacht te besteden aan wat er leeft in 
de samenleving, zodat de partij vanuit 
sociaal-democratische idealen met 
concrete oplossingen kan komen voor 
concrete problemen. De PvdA moet ook 
nog meer dan nu een ideeënpartij 
worden. De omgeving waarin de PvdA 
opereert verandert. Er is daarom behoefte aan een 
nieuw beginselprogramma, van waaruit beleid voor 
moderne maatschappelijke vraagstukken 
geformuleerd kan worden. Last but not least wil de 
Partij van de Arbeid zich profileren als 
democratische ledenpartij. Leden dienen betrokken 
te worden bij de gang van zaken binnen de partij. 
Er moet meer directe invloed komen van de leden. 
De leden van de PvdA dienen serieus genomen te 
worden.  
 
Hoe zou een en ander er uit moeten zien? Een greep 
uit de voorstellen zoals die nu door het 
Partijbestuur geformuleerd zijn. PvdA-politici 
kunnen alleen meer contact krijgen met wat er 
speelt in de samenleving, wanneer zij zich ook in 
die samenleving begeven. De partij wil met “meer 
Rood op Straat” direct in contact komen met 
problemen zoals burgers die dagelijks ervaren. De 
banden met maatschappelijke organisaties dienen 
aangehaald te worden en het debat zal tijdens 
bijeenkomsten en kennisfestivals niet alleen met 
leden, maar ook met niet-leden aangegaan moeten 
worden. Om in contact te blijven met de 
werkelijkheid en nieuwe ideeën op te doen zal door 
de fractie in de Tweede Kamer gebruik gemaakt 

worden van ‘Onze Coalitie’. Deze groep van 
maatschappelijke experts zal de fractie helpen door 
hun ervaringen, ideeën en invallen door te spelen 
aan de politiek. Leden kunnen nu al lijsttrekkers bij 
verschillende verkiezingen kiezen. De directe 
invloed van de kiezer zou uitgebreid moeten 

worden met inhoudelijke raadplegingen. 
 

De plannen liggen er. De PvdA wil af van 
het al dan niet terechte imago van 

bestuurspartij, van arrogante partij aan de 
macht. Alle bovenstaande voorstellen 

moeten ertoe bijdragen te komen tot een 
partij die open staat voor de samenleving. 

De PvdA wil van alles ondernemen op het  
gebied van partijvernieuwing, succes is echter niet 
gegarandeerd. Het resultaat van alle inspanningen 
staat of valt namelijk ook met de bereidheid van de 
leden en de samenleving mee te werken aan deze 
vernieuwing. Communicatie is met andere woorden 
afhankelijk van twee partijen. De PvdA zal zich 
open moeten stellen voor geluiden uit de 
samenleving, de burgers en met name de PvdA-
leden zullen zich in moeten spannen de boodschap 
duidelijk over te brengen. Alleen met betrokken 
leden zal de PvdA in staat zijn deze 
vernieuwingsimpuls daadwerkelijk vorm te geven. 
 
Wilt u uw stem laten horen en een bijdrage 
leveren aan de vernieuwing in de PvdA? Is de 
vernieuwingsimpuls een stap in de goede 
richting? Laat het weten en schrijf! Reacties 
worden, indien voorzien van naam, geplaatst in 
het volgende nummer van dit ledenblad, en 
binnenkort ook op de website van de PvdA-
Hoorn. De redactie houdt zich het recht voor 
brieven in te korten. Reacties kunt u sturen 
naar: Karin Vogelpoel, Dubloen 72, 1628 RT, 
Hoorn of mailen naar: k.vogelpoel@quicknet.nl  

Door: Judith de Jong 

Help de PvdA vernieuwen 

Wilt u uw stem  
laten horen en 
een bijdrage  

leveren aan de 
vernieuwing in  

de PvdA?  
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Uit de provincie: Freddy Weima 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 



gebouwd gaat worden, waar gerecreëerd, waar 
wegen komen en wat groen blijft. In mijn eerste 
bijdrage voor het afdelingsblad wil ik graag wat 
kwijt over dat streekplan, dit keer vooral over de 
hoofdlijnen, een volgende keer wat specifieker over 
Hoorn en West-Friesland. 
 
Waar staan we? 
Het concept-ontwikkelingsbeeld is in september 
voor het eerst in de statencommissie Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting besproken. Eind 
oktober volgt een tweede keer. Daarna gaat het plan 
de inspraak in. De definitieve besluitvorming in de 
Staten staat gepland voor (ongeveer) juni 2004. 
  
Wat wil de PvdA Noord-Holland? 
In ons verkiezingsprogramma voor 2003 hebben 
wij ingezet op een sociale en duurzame provincie. 
Stedelijke vernieuwing heeft prioriteit, maar ook 
aaneengesloten groengebieden. De PvdA maakt 
zich sterk voor zorg en openbaar vervoer. Dit moet 
ook terug te vinden zijn in een streekplan. Specifiek 
voor de ruimtelijke ordening geven wij prioriteit 
aan zuinig ruimtegebruik, bescherming van natuur 
en landschap, water als sturend principe en een 
goede infrastructuur. Woningbouw willen wij 
concentreren in en bij de stedelijke kernen om 
versnippering tegen te gaan. Om hiermee niet de 
probleemwijken van de toekomst te creëren moeten 
extra middelen voor stedelijke vernieuwing 
beschikbaar zijn. Bedrijven moeten de ruimte 
krijgen, maar wel in geconcentreerde locaties en 
zonder dat met die ruimte gemorst wordt. De 
stroomgebiedvisie moet worden opgenomen in 
streekplannen en de kustvisie moet erin uitgewerkt 
worden. De Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS) verdient een extra inzet en 
rood betaalt voor groen. 
 
In onze succesvolle verkiezingscampagne van 
februari en maart 2003 hebben we zwaar ingezet op 
wonen en werken. Op beide terreinen zijn grote 
problemen (woningnood en werkloosheid). De 
provincie kan – ook in haar ruimtelijk beleid – deze 
problemen helpen aanpakken. 
 
Wat betekent dit voor Noord-Holland Noord?  
Noord-Holland Noord kent prachtige groene 
gebieden en een hogelijk gewaardeerd kustgebied. 
Dat willen we behouden. Tegelijkertijd dreigt forse 
woningnood, dus er zal gebouwd moeten worden 
de komende tijd. De economische ontwikkeling van 
Noord-Holland Noord baart grote zorgen, zeker in 
de Kop. De werkloosheid stijgt snel. Bestrijding 
van de economische problemen is cruciaal. Het 
streekplan moet eraan bijdragen dat de mensen in 
Noord-Holland Noord voldoende perspectief 
hebben. Daarbij kunnen de sterke punten van 
Noord-Holland Noord helpen: de groene omgeving 
biedt vele mogelijkheden voor recreatie en 
toerisme. Het streekplan moet die mogelijkheden 

helpen benutten. Maar ook de landbouw is 
belangrijk. Traditioneel behoort de PvdA niet tot de 
grootste fans van bollenteelt en glastuinbouw, maar 
we moeten onder ogen zien dat Noord-Holland 
Noord niet zonder kan. Bovendien kan Noord-
Holland Noord helpen om bollenteelt op te vangen 
vanuit gebieden waar andere ruimtelijke functies 
verstandiger zijn (zoals het Westland). De kunst is 
dan om dit op een zo duurzaam mogelijke wijze te 
laten plaatsvinden. 
 
Wonen 
Woningbouw willen we het liefst concentreren in 
de stedelijke gebieden. Met name HAL 
(Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk), HES 
(Hoorn-Enkhuizen-Stedebroec) en Den Helder 
moeten het overgrote deel van de toekomstige 
woningbehoefte opvangen. Dit kan voor een 
belangrijk deel binnenstedelijk, omdat Noord-
Holland Noord veel laagbouw kent. Hierbij hoort 
een gedegen volkshuisvestingsbeleid, waarbij 
voldoende wordt ingespeeld op de sterke 
vergrijzing die ons de komende jaren te wachten 
staat (dus aangepaste woningen en voldoende 
betaalbare woningen voor minder draagkrachtige 
ouderen) en op de woningbehoefte onder jongeren 
(dus voldoende goedkope woning voor de eigen 
jeugd en voor studenten). Uiteraard hebben 
gemeenten hier een grote rol in, maar de provincie 
kan zich niet onbetuigd laten. Kleine kernen 
moeten de ruimte te hebben om voor eigen ouderen 
en jongeren te bouwen. Nieuwe ‘puisten’ aan 
mooie dorpen zien we echter niet zitten.  
 
Water en verkeer 
Om toekomstige wateroverlast en watertekorten 
voor te zijn, willen wij dat het streekplan voldoende 
nieuwe locaties voor waterberging aanwijst. Er is 
nu al veel wateroverlast en dat gaat toenemen. Ook 
de kwaliteit van het water is een probleem: 
verschillende milieunormen worden nu niet 
gehaald. De bereikbaarheid is in Noord-Holland 
Noord een minder groot probleem dan in Noord-
Holland Zuid. Toch zijn er wel enkele knelpunten 
(N9, N242) waar aan gesleuteld moet worden. 
Verkeerskundig gezien is er geen noodzaak om tot 
nieuwe wegen te komen. De Westfrisiaweg-Oost 
biedt meer mogelijkheden voor verbetering dan zijn 
westelijke broertje. In Noord-Holland Noord wordt 
relatief weinig met het openbaar vervoer gereisd 
(10% van alle kilometers). Het streekplan moet 
eraan bijdragen dat het openbaar vervoer een beter 
alternatief voor de auto wordt. 
 
Het concept-ontwikkelingsbeeld  
Begin september is de eerste versie van het 
concept-ontwikkelingsbeeld verschenen. Het komt 
op een aantal punten tegemoet aan onze wensen, 
maar op veel terreinen ook (nog?) niet. Voordat ik 
een aantal belangrijke opmerkingen van de PvdA-
fractie benoem een beknopte weergave van het 9 



streekplan. De belangrijkste doelstelling van het 
ontwikkelingsbeeld is het versterken van de 
leefbaarheid van Noord-Holland Noord. Heel 
Noord-Holland Noord wordt opgedeeld in rood 
(stedelijk gebied, bestaand en al gepland), groen 
(‘uitsluitingsgebieden’, zoals natuurgebieden) en 
geel (‘zoekgebieden’, gebieden waar in de 
toekomst bijvoorbeeld woningbouw zou kunnen 
komen). Opvallend is dat de (vele) zoekgebieden 
amper worden ingevuld. Dit wordt aan de 
(samenwerkende) gemeenten overgelaten. Wel 
worden vijf bovenlokale bedrijventerreinen 
aangewezen. Daarentegen worden geen locaties 
voor waterberging aangewezen. Voor de landbouw 
wordt vooral ingezet op uitbreiding van bollenteelt 
en glastuinbouw, op geconcentreerde locaties. 
 
Wonen volgens het ontwikkelingsbeeld  
De politieke discussie zal voor een groot deel gaan 
over de vraag wat er moet 
gebeuren met die ‘gele’ 
zoekgebieden. Vooral de plannen 
met woningbouw zijn interessant. 
In het ontwikkelingsbeeld wordt 
uitgegaan van de eigen behoefte. 
Het gaan tot 2014 dan om 34.500 
woningen, waarvan 26.400 binnen 
de bestaande capaciteit te vinden 
zijn. Maar als gemeenten meer 
willen (dus overloop uit Noord-
Holland Zuid), dan kan dat. De 
binnenstedelijke bouwopgave is 
30% van de nieuwe woningen. 
  
In het ontwikkelingsbeeld worden 
de nieuwe woningbouwlocaties niet aangegeven 
met ‘rode contouren’, zoals dat bij eerdere 
streekplannen het geval was. In plaats hiervan 
worden twee nieuwe instrumenten gepresenteerd: 

- het Beeldkwaliteitsplan: een ruimtelijke 
onderbouwing, te leveren door het 
gemeentebestuur, van 
verstedelijkingsplannen; 

- de Regionale Woonvisie: samenwerkende 
gemeenten geven op basis van het gegeven 
minimum bouwcontingent aan waar 
gebouwd gaat worden. Dit moet wel 
aansluitend aan de bestaande stedelijke 
gebieden. Lukt dit niet binnen een jaar na 
vaststelling van het ontwikkelingsbeeld, 
dan bepaalt GS het. 

Dit betekent ook dat kleine kernen niet bij voorbaat 
beknot worden. Daarnaast wordt een vijftal 
‘woonlandschappen’ mogelijk gemaakt.  
 
Wat vinden wij daarvan? 
Het ontwikkelingsbeeld komt op veel punten 
tegemoet aan onze wensen. Zo wordt sterk ingezet 
op verstedelijking van HAL en HES, daar tussenin 
(dus ook de Leekerlanden) blijft het groen. De 
Noordkop krijgt extra impulsen. Maar het kan nog 

een stuk beter. Naast een hele reeks meer 
specifieke opmerkingen hebben wij op dit moment 
vijf belangrijke kritiekpunten: 
1. Er zijn nu wel heel veel gele gebieden. Bijna de 
helft van Noord-Holland Noord wordt een 
zoeklocatie. Gevaar is dat er nu toch veel groen 
verloren gaat.  
2. 30% binnenstedelijk is wat ons betreft weinig 
ambitieus. In het verleden zijn overal hogere 
percentages gehaald. Zeker in de (middel)grote 
steden moet veel intensievere bebouwing mogelijk 
zijn, bijvoorbeeld door meer hoogbouw te 
realiseren. De PvdA Noord-Holland is bereid daar 
gelden uit het fonds voor de stedelijke vernieuwing 
aan te koppelen. 
3. In dit streekplan ontbreekt het totaal aan ambitie 
voor starters en jongeren. Weliswaar heeft de 
provincie weinig juridische instrumenten om 
betaalbare huisvesting voor jongeren te realiseren, 

maar dat ontslaat provinciale 
bestuurders niet van de plicht om 
in samenwerking met gemeentes 
alles op alles te zetten om ook aan 
de starters en jongeren tegemoet 
te komen. 
4. De regionale woonvisie is 
misschien niet zo’n gek idee, 
maar roept vele vragen op. Hoe 
groot zijn die regio’s eigenlijk? 
Hebben de Staten nog iets over 
die woonvisie te zeggen? Zijn 
grote gemeenten niet te sterk in 
zo’n intergemeentelijk 
samenwerkingsverband? En als 
dat niet zo is, krijgt elk dorp dan 

zijn eigen nieuwbouwwijkje? Kortom: geeft de 
provincie de regie niet totaal uit handen?  
5. Het streekplan kent geen goede 
‘waterparagraaf’. In deze dagen van natte voeten 
en droge dijken is dat bizar te noemen. 
Watertoetsen zijn verplicht voor 
bestemmingsplannen, maar dit streekplan zou niet 
eens door een watertoets heen komen. 
 

Hoe verder? 
In de commissievergadering willen wij wat meer 
op specifieke locaties ingaan, zoals een mogelijk 
bedrijventerrein langs de A7. Hiertoe hebben wij 

een drietal partijbijeenkomsten in de regio 
georganiseerd. De komende weken en maanden, 

tot aan de vaststelling van het streekplan, staan wij 
open voor alle soorten commentaar en suggesties. 

Ik zie uit naar jullie ideeën. 
 
 
 
Freddy Weima 
freddyweima@hotmail.com 
020-4634667 
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Zaterdag 4 oktober om 8.00 uur sta ik bij Ronald 
Witteveen op de stoep. Samen met de raadsleden Ed 
Wagemaker, Simon Broersma en Ronald Witteveen 
reis ik af naar Tilburg waar het CLB-festival (Centrum 
voor Locaal Bestuur) plaats zal vinden. Tevens de 
eerste bijeenkomst van de ROSA-leergang. Een 
tikkeltje nerveus vraag ik mij in de auto af wat mij 
allemaal te wachten staat vandaag.  
 
De ROSA-leergang begint… 
 
In Tilburg aangekomen gaan de raadsleden direct naar 

het CLB-festival. Ik loop naar het Mercure Hotel, waar de kick-off van de ROSA-leergang plaatsvindt. In 
het hotel staan vier  rijen mensen te wachten op een badge en een informatiepakket.  
Tien minuten later loop ik naar een overvolle zaal. Daar hoor ik Ruud Koole nog net zeggen dat hij zo blij 
is dat zo veel mensen zich hebben opgegeven voor de leergang. Hij wenst ons veel succes. Ik ga op mijn 
tenen staan en vang nog net een glimp van onze voorzitter op.  
Om half elf zit ik in Zaal Willem II voor de eerste ronde van de coachgroep. Vandaag ben ik, met zo’n 
dertig anderen, ingedeeld bij coachgroep 5 van Maria Scali. Aangezien 300 (!) PvdA-leden zich hebben 
opgegeven en het partijbureau niet had gerekend op zo veel deelnemers, zijn de coachgroepen vandaag 
groter dan normaal. De volgende bijeenkomsten zullen dat groepen van twintig personen zijn. In kleinere 
groepen is de begeleiding individueler en kunnen de deelnemers beter met elkaar kennismaken. 
Deze eerste coachronde duurt maar een uurtje en is bedoeld als introductie. Maria Scali legt ons een theorie 
uit over het bepalen van een strategie en vertelt wat onze  ‘huiswerkopdrachten’ zijn. Dan vraagt zij naar 
onze eerste ervaringen met de PvdA. Het gezelschap blijkt erg divers: sommige mensen hebben nog 
helemaal geen contact gehad met hun afdeling, anderen draaien al een tijdje mee bij het bestuur (zoals ik) 
en enkelen zijn zelfs al bestuurslid geworden. Al snel komt er een discussie op gang over de manier 
waarop de PvdA zich moet profileren en wat de partij op dit moment allemaal 
fout doet. Aan de manier waarop Maria Scali reageert op sommige uitspraken, 
merk ik dat wij op politiek gebied nog groentjes zijn. 
 
CLB-festival 
 
Zoals ik al zei, de coachronde duurde maar een uurtje. Daarna lopen wij naar 
het gebouw waar het CLB-festival wordt gehouden en tevens de lunch voor ons 
klaar staat. Hoewel de ROSA-leergangers elkaar niet kennen, zit niemand om een 
gesprekspartner verlegen. Al snel raak ik aan de praat met een groepje jonge PvdA-ers uit Den Haag. 
Achter mij drommen andere leergangers samen om een man die ik niet direct herken. Maar aan de schare 
belangstellende ja -knikkers zie ik dat het een prominente PvdA-er is. Het blijkt Max van den Berg te zijn.  
Om half een gaat iedereen de zaal in, want Wouter Bos opent het middagprogramma met een betoog over 
de ‘gekozen burgemeester’. Soms valt het tegen als je mensen ‘van tv’ opeens in levende lijve ziet, maar 
het valt mij op dat dit voor Wouter Bos niet opgaat. In de zaal zitten wethouders, burgemeesters, 
raadsleden en ROSA-leergangers uit het hele land. Hoewel ik nog steeds een ‘groentje’ ben, voel ik mij al 
aardig thuis tussen deze mensen.  
Na een debat tussen VVD-staatssecretaris Mark Rutte en de Groningse PvdA-wethouder Wicher Pattje, 
besluit ik even naar buiten te gaan om een luchtje te scheppen. In de gang loop ik bijna tegen Wouter Bos 
en Rob Oudkerk op. Een beetje verbaasd loop ik verder. Ik had verwacht dat Wouter Bos meteen na zijn 
verhaal te hebben verteld naar huis zou gaan. Die man heeft het toch hartstikke druk? Lachend vertelt een 
van onze raadsleden mij, dat Wouter altijd blijft om met partijgenoten te praten. ‘Als je wilt kun je hem zo 
aanspreken hoor.’ Goed, dat zou ik misschien wel willen, maar dan moet er wel iets in mijn 
hoofd op komen om over te praten. Niet dus. 
De rest van de middag luister ik naar korte debatten over gezondheidszorg, onderwijs en 
veiligheid. Margreeth de Boer sluit de middag af, door de achtste Wibautlezing voor haar 
rekening te nemen. Na de borrel, is het tijd om naar huis te gaan. De eerste bijeenkomst van 
de ROSA-leergang zit erop. Ik ben benieuwd hoe dit verder zal gaan…. 

Karin Vogelpoel 

Ervaringen van een ROSA-leerganger 
Dit jaar organiseert het partijbureau voor de 
vijftiende keer de ROSA-leergang. Een 
landelijke cursus voor iedereen die actief wil 
worden binnen de PvdA. Leren debatteren en 
het organiseren van een activiteit binnen de 
afdeling, zijn twee aspecten van de leergang.  
Op vijf zaterdagen (oktober t/m februari) 
worden de deelnemers klaargestoomd voor het 
actief-lidmaatschap. Karin Vogelpoel (21) uit 
Hoorn doet verslag van haar ervaringen. 

“In de gang 
loop ik bijna 

tegen Wouter 
Bos en Rob 

Oudkerk op.“ 
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  Contact 
PvdA Hoorn 
Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter)  dvdijk@xs4all.nl   0229-244435 
Saskia Stegenga (bestuurssecretaris)  s.stegenga@quicknet.nl   0229-590967 
Ed Wagemaker (fractievoorzitter)  edcwa@xs4all.nl   0229-217385 
Redactie (zie colofon) 
Website PvdA-Hoorn    http://www.hoorn.pvda.nl/ 
 
Provincie 
PvdA fractieondersteuning    pvda@noord-holland.nl  023-5144389 
Website PvdA Noord-Holland   http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl/ 
 
Landelijk 
Partijbureau (Amsterdam)   pvda@pvda.nl    020-5512155 
Ledenadministratie (adreswijziging)   ledenadministratie@pvda.nl 020-5512290 
Website landelijk      http://www.pvda.nl  
 
Europa 
Webstie PES     http://www.pesdelegatie.nl        

Agenda 
PvdA-Hoorn 
Bestuur: 
Het bestuur vergadert eens per maand. Deze 
vergadering is voor leden openbaar. Neem contact 
op met de secretaris voor de datum van de eerst 
volgende vergadering.  
 
Fractie - en Raadsvergaderingen: 
De PvdA-fractie vergadert elke maandag vanaf 
20.00 uur op het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. 
Wilt u een fractievergadering bijwonen? Neem dan 
contact op met de fractievoorzitter. 
De gemeenteraad vergadert doorgaans op de 
tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur in de 
raadzaal van het stadhuis.  
De commissievergaderingen vinden normaal 
gesproken plaats op de dinsdag- en de 
woensdagavond, eveneens (meestal) op het 
stadhuis. Let hiervoor op de aankondigingen op de 
gemeentepagina in het Noordhollands Weekblad. 
(ook op: http://www.hoorn.nl onder ‘nieuws’).  
 
Provincie 
De agenda van de PvdA Noord-Holland is te lezen 
op: http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl/ 
Vergaderingen van Provinciale Staten vinden plaats 
op maandagen vanaf 13.00 uur (Dreef 3, Haarlem). 
Meer informatie op: http://www.noord-holland.nl 
 
Landelijk 
De Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag 
en donderdag plenair. 
Live beelden uit de Tweede Kamer of meer 
informatie is te vinden op: http://
www.tweedekamer.nl 

 

Een selectie uit de landelijke agenda: 
 
22 november 10:30 uur:  
Kennisfestival in Leiden.  

Een festival waarin we met de dilemma’s 
van de Commissie de Boer als rode draad, 
de koers voor de PvdA in de oppositie 
willen uitzetten. Met confronterende 
onderwerpen, verfrissende ideeën, 
verrassende deelnemers, inspirerende 
debatten en meer…veel meer.  
Het festival is van 10.30 tot 17.00 uur en 
vindt plaats in Leiden. Universiteit Leiden, 
Faculteit Sociale Wetenschappen, Pieter de 
la Courtgebouw. 

29 november 12:30 uur:  
Najaarscongres Jonge Socialisten in Den 

Haag. Tijdens het congres worden de 
standpunten van de JS bepaald en wordt er 
een nieuw Landelijk Bestuur en een nieuwe 
hoofdredacteur voor Lava gekozen.  

12 en 13 december: 
Partijcongres in Groningen 

In de laatste editie van de Pro & Contra 
leest u meer over dit congres. De 
congresafgevaardigden van Hoorn zullen 
hierbij aanwezig zijn. 

26 maart 2004 18:00 - Regionale bijeenkomst 
Wet Werk en Bijstand- Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht en Den Haag (CLB) 
 

 Let op: voor de meeste (landelijke) bijeenkomsten 
moet u zich van te voren opgeven. De volledige 

agenda en meer informatie over deze onderwerpen 
is te vinden op: http://www.pvda.nl 
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