
Aankondiging van de
Jaarvergadering 2004

Wanneer: Maandag 22 maart 2004
Waar: Huis verloren, Kerkstraat 10/b, tel:
210608
Hoe laat: 20.00 uur

Op het programma staan onder andere het vast-
stellen van de verschillende jaarverslagen
(bestuur, fractie en het financiële jaarverslag) en

de verkiezing van bestuursleden en de 
verkiezing van de afgevaardigden voor congres
en gewest. 

In aansluiting op de vergadering zal een dis-
cussie plaatsvinden. Enkele wethouders en frac-
tieleden zullen discussiëren over het sociale
beleid van de afgelopen twee jaar in Hoorn.
Hierbij kunt u natuurlijk ook uw mening geven.

Alle leden zijn welkom! U krijgt hiervoor
nog een uitnodiging thuis gestuurd.

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

Voor u ligt alweer het tweede nummer van het
vernieuwde ledenblad van de Partij van de
Arbeid, afdeling Hoorn. Zoals we in het eerste
nummer aangaven, willen wij met dit blad de
leden voorzien van belangrijk, nuttig en aange-
naam nieuws uit de afdeling. In dit nummer
vindt u onder andere een verslag van de excur-
sie naar Brussel en een verslag van de actie van
de PvdA voor het behoud van ID-banen in
Hoorn. Verder stelt een van de nieuwere leden
van de fractie, Gerard Kamsteeg, zich aan u
voor aan de hand van een interview en komt het
Kunst en Cultuurbeleid in Hoorn en nieuws uit
de provincie Noord-Holland aan de orde. 

De afgelopen periode was voor de PvdA ook
spannend. Met het rapport naar aanleiding van
de budgetoverschrijding bij het voorplein van
de nieuwe schouwburg kwam PvdA-wethouder
Roger Tonnaer onder vuur te liggen. In dit num-
mer leest u in een verslag van fractielid Egbert
Ottens hoe de PvdA-fractie hiermee om is
gegaan en hoe een en ander is afgelopen.

In het vorige nummer vroegen we u om mee te
denken over een passende naam voor dit blad.
Dit bleek geen gemakkelijke opgave. Wij
hebben veel namen, sommigen door u aange-
dragen, overwogen en evenveel namen verwor-
pen. Prospect is uiteindelijk de naam van onze
keuze geworden. Prospect betekent letterlijk
uitzicht of verschiet. En wat is er mooier dan
het uitzicht dat wij samen met elkaar een bij-
drage kunnen leveren aan een socialere samen-
leving? 

Wij hopen dat u aan dit blad veel leesplezier
beleeft. Net als bij het vorige nummer geldt dat
wij nieuwsgierig zijn naar uw reacties. Hebt u
opmerkingen of ideeën? Heeft u een nog beter
idee voor een naam voor dit blad? Schroom niet
en neem contact  met ons op. 

Hartelijke groeten, 
Karin Vogelpoel en Judith de Jong

Van de Redactie

Ledenblad PvdA-Hoorn
2e jaargang, nummer 1
Maart 2004
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Biedt u uitzicht op.......



NAAR BRUSSEL! Door Dirk Plug.
Van het afdelingbestuur kregen we een rond-
schrijven met de vraag wie van ons op 9 decem-
ber 2003 mee wilde op bezoek aan het Europese
Parlement (EP) bij de Europese Delegatie van de
Partij van de Arbeid. 14 leden uit afd. Hoorn en
omstreken gaven zich hiervoor op. Vanuit het
gewest meldden zich ook nog 9 man (vrouw).
Om ongeveer kwart over 8 verzamelden we op
het station en om 8.34 uur ging het richting
Amsterdam. In Amsterdam aangekomen, gingen
we naar de trein, die ons naar
Brussel zou brengen. De meeste van
ons hadden gerekend op ’n kopje
koffie en een broodje in de trein bij
het zogenaamde koffiekarretje. Dat
was dus een grote tegenvaller. Pas
na station Roosendaal kwam het tevoorschijn.
Maar goed, toch wat te drinken. Let er dus op,
dat u voor de eerste uren zelf voor een broodje
en drinken zorgt, mocht u een volgende keer
meegaan met zo’n excursie! De treinreis
zelf was een hele belevenis.
Om kwart over twaalf waren we bij het
Europese Parlement. Je weet niet wat je
ziet. Wat een gebouwen. Prachtig en
indrukwekkend. We werden opgewacht
door Ganna Verhoeven. Zij is 
medewerker publieksactiviteiten PvdA
Eurodelegatie.

Het programma zag er als volgt uit:
Om 12.30: Aankomst bij de bezoekersingang
van het EP. Om 12.35-13.45: Lunch in het
bezoekesrestaurant. De lunch werd betaald door
de delegatie en ook de reiskosten werden
volledig vergoed. Een reden te meer om van
deze aanbieding gebruik te maken. Van 14.00-
15.00: Rondleiding in het bezoekersdeel en de

plenaire zaal van het EP door de Nederlandse
voorlichter Olaf Schneider. In de plenaire zaal
was men druk bezig met de vertaalcomputers in
verband met de uitbreiding van de EU. Er
moesten 10 vertaalleidingen worden toegevoegd,
geen kleinigheid. Om 15.00: In gesprek met
Max van den Berg (zie foto) over het sta-
biliteitspact en het landbouwbeleid. Max is bij
de komende verkiezingen voor het EP lijst-
trekker van de P.v.d.A. Zeker een reden om wel

te gaan stemmen. Anne van Lancker
vertelt ons hierna iets over de grondwet
van de EU en het belang ervan. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf is men
er in Brussel nog niet uit en verwacht
ik, dat  er voor Nederland niet veel eer

te behalen valt. Enfin, we wachten af. Anne zit
ook in de P.E.S.-fractie. Na Anne van Lancker
gaat het roer over naar Eryl McNally, die (in het
Engels) een verhaal houdt over de Britse 

houding ten opzichte van Europa. Door haar
zuivere uitspraak van het Engels, was zij
voor mensen die geen Engels speken - zij het
met enige moeite - toch redelijk te volgen.
Vraag mij niet in detail wat zij precies heeft
gezegd, maar wat ik uit haar betoog heb
begrepen, was, dat zij het uitermate

teleurstellend vond, dat Engeland zich afzijdig
blijft houden van de EU. Ook zij zit in de P.E.S.-
fractie.

De conclusie, die we met Dorette over deze
onderwerpen zouden trekken, moest wegens
tijdgebrek worden afgekapt. Jammer, maar 
misschien een volgende keer een wat minder vol
programma en wat meer tijd voor vragen en dis-
cussie. Overigens moet mij van het hart, dat alle
medewerkers enthousiasme uitstralen, als ze het

over hun werk hebben,
dat het ook voor de
bezoekers inspiratie
opwekt om thuis in de
afdeling zelf hun steentje
bij te dragen.
Terugkijkend op deze
dag, zeg ik: Prachtig en
voor mij in ieder geval
een herhaling waard.
Voor Trees Sonneveld,
die deze excursie geor-
ganiseerd had: Hartelijk
dank voor dit leuke initi-
atief. 2



Egbert Ottens over de affaire Voorplein Schouwburg 

Het was geen gemakkelijk punt waarvoor de
PvdA-fractie zich in de kwestie Voorplein
Schouwburg zag gesteld. Zo op het eerste
gezicht lag er weer een affaire die vergelijkbaar
leek met Brand Meester, dat nog maar zo kort
geleden de vlammen in Hoorn
hoog deed oplaaien. Toch
waren het duidelijk twee ver-
schillende zaken. 
Als fractie gingen we het
debat open in. Ook al raakte
de kwestie de door onze partij
naar voren geschoven
wethouder Roger Tonnaer, we
weigerden om op voorhand
zijn beleid en dat van het college te verdedigen.
Daarvoor had men te veel steken laten vallen. 
Er was voor ons nog een reden om voor deze
insteek te kiezen. Dat is de politieke realiteit. De
kiezer heeft de buik vol van een politiek die
geen verantwoordelijkheid neemt en alles
toedekt. Bovendien heeft de introductie
van het duale stelsel een scherpe schei-
ding tussen verantwoordelijkheden
gemaakt. Wethouders oordelen niet
langer mee over hun eigen prestaties en 
functioneren. Wil je als raad en als par-
tij in dat opzicht serieus genomen wor-
den, dan zul je ook in alle vrijheid je
opvatting over prestaties en 
functioneren moeten geven. Ook als dat een
door jou zelf voorgedragen bestuurder betreft.
Het oordeel van de PvdA was niet voor tweeër-
lei uitleg vatbaar: wij vonden de pro-
jectwethouder en het college verantwoordelijk
voor de geconstateerde feiten, ondanks 
verzachtende omstandigheden, ondanks
ambtelijke missers en ondanks dat ook vroegere
bestuurders daarop aangesproken konden wor-
den. 
Het uiteindelijke oordeel over de wethouder en
het college, lieten we als fractie afhangen van de
reactie van het college en de projectwethouder.
Waar vrijwel alle andere fracties in eerste
termijn nog meer vragen stelden, koos de PvdA
bewust voor een andere aanpak. Wij wensten
een politiek-inhoudelijk debat omdat we door
nog meer vragen te stellen om de kwestie heen
zouden blijven cirkelen en weer niet zouden
toekomen aan de feitelijke kernvraag: hoe
voorkomen we dit soort situaties? Bovendien
was deze kwestie voor de PvdA niet meer dan
één van de voorbeelden in een langere reeks, die

duiden op de noodzaak van cultuurverandering.
De PvdA weigerde zich dan ook neer te leggen
bij de door het college overgenomen conclusie
van de onderzoekers (Twijnstra en Gudde) dat
het een complex project was. Het project werd

pas complex omdat men er een
bende van had gemaakt, vonden
wij. Een beetje gemeente van
onze omvang moet een dergelijk
project gewoon kunnen 
uitvoeren. 
Nadat het college en de pro-
jectwethouder duidelijk de volle
verantwoordelijkheid voor dit
echec hadden genomen en aan-

gaven dat ze bereid waren de consequenties
daarvan op zich te nemen als de raad hen daar-
toe dwong, was de angel uit het conflict. Er
hoefden wat de PvdA betrof geen koppen te
rollen. Fouten kunnen worden gemaakt, mits
ervan wordt geleerd. En de nieuwe politiek is

evenmin een tombola als de oude, want
een gemeente moet ook bestuurd kun-
nen worden. Maar er lagen drie moties,
die onschadelijk gemaakt moesten wor-
den. Niet om de positie van de
wethouder of van het college te redden,
maar omdat je zuinig moet zijn met
moties van afkeuring want ze verliezen

hun waarde als je er te kwistig mee strooit.
Bovendien, zo gaf de PvdA-fractie aan: als je
een college opdraagt om een cultuuromslag in
gang te zetten, dan moet het college niet gehin-
derd worden door een ‘gele kaart’. Werken aan
vertrouwen kan alleen slagen als alle partijen
elkaar dat vertrouwen geven. En dat begint
bovenaan: bij de raad. 

Natuurlijk zijn er nog tal van vragen. Natuurlijk
is het laatste woord niet gezegd. Al was het
alleen al omdat we, toen we het over 
cultuurverandering hadden, aangaven dat we ons
ook maar eens moeten beraden over de vaste
partijen waarmee we als gemeente samen-
werken. Altijd met dezelfde mensen om tafel
maakt minder kritisch. Nieuw bloed kan dit ver-
beteren. De insteek die we als PvdA in dit debat

hebben gekozen, ontmoette breed
waardering bij andere partijen in
de raad en bij het in groten getale
aanwezige publiek. Dat onder-
streept dat we als fractie op de
goede weg zijn. 3



Streekplan Noord-Holland Noord: stilte voor de storm
In mijn vorige bijdrage voor het ledenblad ben
ik uitgebreid ingegaan op het conceptstreekplan
Noord-Holland Noord. Sindsdien is er veel
gebeurd. In het najaar ben ik samen met mijn
collega-woordvoerder Sascha van den Brakel
vele malen het streekplangebied in getogen om
een kijkje te nemen, bijeenkomsten bij te wonen
en te praten met partijgenoten. Bovendien heeft
de statencommissie Ruimtelijke Ordening meer-
malen gesproken over het streekplan. In dit
artikel wil ik graag wat vertellen over de regio-
bijeenkomsten die wij hebben gehouden en over
de resultaten van de commissievergadering.
Inmiddels is het streekplan de inspraakperiode
ingegaan. Voor statenleden is dat een wat
rustiger periode, omdat vooral anderen nu aan
zet zijn. Maar in de loop van het voorjaar wordt
weer het nodige van ons verwacht: stilte voor de
storm dus.

De regiobijeenkomsten
In oktober hebben wij drie regiobijeenkomsten
georganiseerd voor PvdA-raadsleden, -afdelings-
bestuurders en –wethouders. Alles bij elkaar
hebben wij meer dan de helft van de gemeenten
(waaronder alle grotere) in Noord-Holland
Noord gesproken. De bijeenkomst
voor West-Friesland vond plaats in
Wognum. Zeven gemeenten waren
vertegenwoordigd, van Hoorn maar
liefst vier raadsleden en een
wethouder. Opvallend vonden wij de
verdeeldheid tussen Hoorn en de
rest. Er werden veel verwijten over en weer
gemaakt. Maar gaandeweg gingen de neuzen
wat meer één kant op. Zo vond men elkaar in
steun voor een regionale woonvisie, maar wel
onder strengere voorwaarden dan dat de gede-
puteerde voorstelt. Er werd fors gehamerd op
infrastructuur, met name de Westfrisiaweg-Oost.
Men is sceptisch over de kansen op herstel van
de woon-werkbalans, maar wil wel alles op alles
zetten. Er is vooral behoefte aan werkgelegen-
heid voor hoger opgeleiden. Er ontstond een
lange discussie over bouwen langs de A7. Vooral
de vertegenwoordigers van Hoorn wilden daar
meer mogelijkheden voor. 

Conclusies uit de regiobijeenkomsten
De regiobijeenkomst hebben veel waardevolle
inzichten opgeleverd voor onze inbreng in de
commissie. Dit betekent niet dat we alle stand-
punten letterlijk overnemen. Zo zijn wij nog

steeds geen voorstander van een bedrijventerrein
ten westen van de A7 (in bijvoorbeeld de
Leekerlanden). Wij blijven staan voor een goede
groene buffer tussen HAL en HES. Een paar
hectares zou misschien niet eens een ramp zijn,
maar de ervaring leert dat als je eenmaal begint,
op de lange termijn de boel wordt dichtgbouwd.

Inbreng in de commissie
Op heel veel andere punten hebben we de ideeën
van onze partijgenoten in de regio overgenomen
en ingebracht in de commissievergadering. Een
kleine greep daaruit: 
- de roep om goede infrastructuur, zeker ook bij
nieuwbouwprojecten, is algemeen en terecht.
Het is financieel onhaalbaar om eerst de wegen
aan te leggen en dan te bouwen, het moet zoveel
mogelijk gelijktijdig gebeuren. In ieder geval
moeten in het streekplan de infrastructurele
gevolgen van nieuwbouw beter worden
aangegeven. Zo steunen we verbetering van de
Westfrisiaweg-Oost, en hebben we concrete
financieringsvoorstellen gedaan.
- Letterlijk alle gemeenten in Noord-Holland
Noord hebben problemen met huisvesting van
jongeren en senioren. Hier hebben we dus een

groot punt van gemaakt.
- Er bestaat veel scepsis over de
provinciale taakstelling om 30%
van de nieuwbouw binnen de
stedelijke contouren te realis-
eren. Zo acht Hoorn dit niet
haalbaar. De regiobijeenkomsten

hebben er toe geleid dat we niet meer pleiten
voor verhoging van dat percentage, wat we aan-
vankelijk wel in gedachten hadden.
- Er is steun voor de regionale woon- en 
bedrijventerreinvisies. Maar ze komen niet
vanzelf tot stand. Daarom pleiten we voor een
provinciale regierol over die visies.

De commissievergadering
Gewapend met bovengenoemde inzichten zijn
we de commissievergadering ingegaan. Met
name onze kritiek op de systematiek van het
streekplan heeft het nodige opgeleverd. Het
belangrijkste resultaat is dat er meer waarborgen
zullen zijn voor regionale afspraken tussen
gemeenten over woningen en bedrijventerreinen.
Mede door onze inbreng zal er nu een actieve
rol voor de provincie zijn. Ook D66 en Groen
Links hebben uiteindelijk schoorvoetend hun
steun gegeven voor deze werkwijze. 4



Hoe nu verder?
Zoals gezegd is het streekplan nu vrijgegeven
voor de inspraak. Wij willen deze periode benut-
ten om ons verder te oriënteren op het streek-
plangebied. Zo zullen wij veel op werkbezoek
gaan (onder andere een fietstocht door West-
Friesland!) en hopen wij weer veel partijgenoten
te spreken over hun wensen en ideeën. 

Suggesties zijn nog steeds zeer welkom.

Freddy Weima
Statenlid PvdA Noord-Holland
freddyweima@hotmail.com
tel.: 020-4634667

RODE OVERPEINZINGEN (1)

Op 20 januari j.l. moest Rob Oudkerk, PvdA
wethouder in Amsterdam, aftreden, nadat de
journaliste Heleen van Royen op 10 januari in
Het Parool had gepubliceerd dat Rob Oudkerk
pornosites en prostituees bezocht en dat hij
cocaïne gebruikte. Rob Oudkerk zou dat aan
Heleen van Royen hebben verteld toen zij samen
wat gingen drinken na deelname aan het Groot
Dictee. Oudkerk gaf de eerste twee zaken toe,
maar ontkende dat hij cocaïne had gebruikt. In
eerste instantie beschouwde de politiek het
geheel als een privé-zaak. Echter, toen bekend
werd dat Rob Oudkerk ook op de tippelzone aan
de Theemsweg in Amsterdam was gesignaleerd,
werd zijn positie onhoudbaar en trad hij af,
nadat de PvdA-fractie in Amsterdam had
besloten dat Oudkerk niet kon aanblijven als
wethouder.

De hele zaak heeft in de
pers veel rumoer
veroorzaakt. Er was
duidelijk sprake van een
hype. Uiteindelijk leek
zich een soort algemene
mening te vormen over
deze affaire. Er werd
algemeen gesteld dat
prostitutiebezoek
weliswaar een privé-zaak
was, maar dat Oudkerk
met het bezoek aan de
Theemsweg een grens
had overschreden

Het laatste argument
heeft natuurlijk een zware
morele ondertoon. Het houdt immers in dat
politici zich niet alleen net als anderen aan de
wet moeten houden, maar dat politici ook
deugdzaam moeten zijn. Zij hebben een ‘voor-
beeldfunctie’ en als zij daar niet aan voldoen dan
is dat een reden om te twijfelen of de publieke
zaak bij hen wel in vertrouwde handen is. Zoals

wij kunnen waarnemen speelt bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten het morele karakter van de
kandidaten een belangrijke rol. Juist aan het
voorbeeld van de Verenigde Staten zien wij de
keerzijde van de opvatting. Kandidaten moeten
in absolute zin van onbesproken gedrag zijn.
Veel geld en energie wordt door de tegen-
standers gebruikt om een ‘vuiltje’ te ontdekken
in het verleden van een kandidaat. Het mooiste
wat een kandidaat kan overkomen is als aange-
toond kan worden dat zijn tegenstander 10 jaar
geleden tijdens een congres met iemand anders
dan zijn partner op zijn hotelkamer de nacht
heeft doorgebracht.

De vraag is echter, of met het aantonen van deze
uitwassen ook de eis van deugdzaamheid
onderuitgehaald is gehaald. Als wij eerlijk zijn,
dan verwachten de meeste mensen van hun

politici toch dat zij het in hun
gestelde vertrouwen niet zullen
beschamen. Dat zij er niet met
de kas vandoor gaan. Dat men
zuinig met het belastinggeld zal
omspringen. En dat zij de
mening delen dat het realiseren
van politieke doeleinden niet
alle middelen heiligt.

De filosoof Aristoteles heeft de
eis van deugdzaamheid 
uitgewerkt in zijn theorieën
over de politiek en de staat.
Zijns inziens is een goede staat
een staat die goed wordt 
bestuurd. Dat wil zeggen, de
regering dient het algemeen

welzijn en niet de belangen van degenen die de
regeringsmacht in handen hebben. Verder moet
een regering die goed is beschikken over gezag
dat de geregeerden erkennen en aanvaarden, en
niet alleen over de macht die men moet vrezen.
De beste garantie dat de regering de macht
voor het algemeen belang gebruiken en niet 5



Wat doet u precies voor werk?
‘Ik werk als socio-
therapeut (vroeger
heette dat gewoon
groepsleider) met een
groep van acht
kinderen. Met een
multidisciplinair
team observeren en
onderzoeken wij de

kinderen. Samen met de ouders stellen wij
behandelplannen op. Uitgangspunt daarbij is, dat
kinderen alleen leren van positieve ervaringen.
Zo gaan ze stapje voor stapje vooruit.’

Waarom en wanneer bent u lid geworden van
de PvdA? 
‘Ik ben lid geworden van de PvdA toen er
vanuit de richting van Pim Fortuyn veel
kritiek kwam. Sommige kritiek vond ik
terecht, maar alle nuances vielen weg. Er
werd op de man gespeeld, hard en grof. Er
moet een groot blok links van het midden
zijn. Dat vind ik belangrijk, daarom ben ik lid

geworden. De beschaafdheid was weg in de
politiek. Daadkrachtig zijn vind ik goed, maar
ook beschaafdheid en nuances zijn belangrijk. Ik
ben het overigens eens met de kritiek dat dingen
zijn doorgeschoten binnen de PvdA, er is te veel
bureaucratie. 
Het huidige kabinet heeft het nemen van eigen
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.
Ik denk dan, zo gemakkelijk is dat niet. Dit
komt misschien ook wel door mijn werk, je ziet
mensen met veel sores en die kunnen soms niet
voldoende voor zichzelf zorgen. Een eenvoudig
voorbeeld is dat bejaarden straks hun eigen
stroomleverancier moeten kiezen. Veel mensen
hebben hulp nodig en dan moet de overheid er
zijn. Dus: links moet er zijn!’

Wie is uw favoriete politicus, of wat is uw
favoriete type?
‘Rob van Gijzel kwam bij mij goed over
(onderzoek Bijlmerramp en Bouwfraude).
Maar ook Jan Pronk vond ik erg bevlogen.
Naïef omdat hij dacht dat de maatschap-

pij maakbaar is, daarom is hij teleurgesteld. 6

voor eigen verrijking, is de eis dat de politici
personen zijn die beschikken over een hoog
moreel gezag. Zij moeten boven alles 
deugdzaam zijn.

De eis tot deugdzaamheid moet mijns inziens
ook gehanteerd worden voor andere groepen
mensen die in de positie zijn geplaatst om 
belangrijke beslissingen te nemen. Dat geldt in
de eerste plaats voor de top van het 
bedrijfsleven. De golf van zelfverrijking die
over Nederland is getrokken, is niet alleen zo
erg omdat het scheve gezichten kan geven.
Natuurlijk is het niet te verkopen dat de top van
Philips zichzelf een loonsverhoging van meer
dan 16 percent geeft en tegelijkertijd aan de
andere werknemers van het bedrijf vraagt de
komende 2 jaar de lonen niet te verhogen. Maar
het diepere probleem zit hem in de vraag of de
leiding van Philips wel in handen is van
betrouwbare personen. Mensen die te
vertrouwen zijn. Mensen die de macht die hen
gegeven is niet alleen gebruiken om het eigen
belang na te streven, maar vooral gebruiken om
de werkgelegenheid in het bedrijf veilig te
stellen en dus het belang van de mensen die daar

werken in de gaten te houden.

De discussie over normen en waarden moet de
PvdA niet alleen aan het CDA overlaten. De eis
van deugdzaamheid past zeer goed in de traditie
van de sociaal-democratie. Op dit moment wordt
als hoofdkenmerk van de sociaal-democratie het
opkomen voor de belangen van de onderkant
van de samenleving gezien. Natuurlijk is dat
belangrijk. Maar de eis voor betere materiële
omstandigheden werd in de beginjaren van de
sociaal-democratie niet als een doel op zichzelf
gezien, maar als een middel om tot een beter
leven te komen. Om de kans te krijgen meer aan
onderwijs te doen, tijd te hebben om een goed
boek te lezen. Of in de woorden van Marx: “In
het socialisme jaagt men in de ochtend, vist men
in de middag en is men ’s avonds filosoof”.
Laten wij ook in de sociaal-democratie weer
eens nadenken over de vraag, wat een mens
Mens maakt. De eis voor deugdzaamheid moet
niet alleen aan de politici en de kapitalisten wor-
den gesteld.

Ruud Knaack, bestuurslid PvdA-Hoorn

Leden aan het woord

In deze rubriek een interview met een PvdA-lid in Hoorn.
Wilt u ook aan het woord? Laat het ons weten!

Barry Jonker is lid van
de PvdA en werkt in het
dagelijks leven in
Alkmaar als sociothera-
peut in een centrum
voor kinder -en 
jeugdpsychiatrie. 



Rob Oudkerk beviel mij ook. Jeltje van
Nieuwenhoven presenteert zich erg goed en
Klaas de Vries vind ik een beschaafde man.

Wat denkt u van het dualisme?
Ik geloof niet dat met de komst van het 
dualisme het zo is dat de raad en 
wethouders echt gescheiden zijn. Ze zullen nog
wel veel overleggen. Het goede aan het dual-
isme is dat raadsleden meer onafhankelijk kun-
nen handelen en kunnen gaan waar ze voor
staan. Ik vind niet dat het er allemaal kalm
aan toe moet gaan, er moet passie zijn.
Maar beschaafd, ze moeten elkaar niet gaan
zwartmaken.’ 

Wat vindt u van de Hoornse politiek?
‘In Hoorn gingen veel dingen fout met bouwpro-
jecten en de betrokken politiciti komen
er steeds mee weg. Raadsleden moeten
de wethouders het vuur aan de schenen
leggen. Een goed raadslid is wat mij
betreft iemand met passie die ook conse-
quenties durft te trekken.
In de krant lees ik over de problemen in de
kinderopvang en dat spreekt mij aan.
Compromissen moeten gemaakt worden, er
moet van te voren goed nagedacht worden
over beleid. Het is de taak van de
kamerleden en raadsleden om de kleine
groepen in de gaten te houden. Mocht het beleid
niet goed uitpakken dan moeten zij dit

oppikken.’

Hoe vindt u dat de PvdA het doet in
Hoorn?
‘Ik ben slapend lid en haal mijn informatie
voornamelijk uit de krant. Ik weet dat er
regelmatig thema-avonden georganiseerd

worden, maar daar ga ik nooit naar toe. Het is
belangrijk dat Hoornse politici verschillende
projecten bezoeken. Bijvoorbeeld een 

voetbalvereniging (‘kan moeders de contribu-
tie wel betalen?), de carnavalvereniging of
een buurthuis. Het is belangrijk om de dingen
die goed gaan te benoemen, positief te
bekrachtigen.Dat motiveert mensen om iets te
doen voor de gemeenschap.’

U bent mee geweest op excursie naar Brussel.
Hoe kijkt u nu tegen de EU aan?
‘Het is begrijpelijk dat mensen niet snap-
pen hoe belangrijk de EU is. Ik heb op
school niets geleerd over de EU en het is
ook erg ingewikkeld. Europarlementariërs

zie je niet vaak genoeg in het nieuws. Hoewel
veel dingen ver van mijn bed zijn, worden in

Brussel veel dagelijkse dingen beslist waar
alle EU-landen zich aan moeten houden. Ik
vind het belangrijk dat de Europese Grondwet
er komt. Rechten zijn ontzettend belangrijk.’

Door: Karin Vogelpoelen Judith de Jong

De website van onze afdeling heeft een tijdje stil
gelegen. Maar met de komst van twee nieuwe
webmasters is weer een frisse start gemaakt.
Dus, neem regelmatig eens een kijkje op:
www.hoorn.pvda.nl

Op de site staat de agenda voor de komende
maanden en contactgegevens van de fractie en
het bestuur. Ook kunt u een vorige editie van het
ledenblad online bekijken. De standpunten van
PvdA-Hoorn en de wijze waarop fractie en
bestuur te werk gaan, zijn er ook te vinden. En
natuurlijk proberen wij regelmatig artikelen te
publiceren op de pagina ‘Nieuws’. Op het
moment dat dit artikel geschreven werd, is
bijvoorbeeld net een artikel geplaatst met de
inbreng van de fractie in het debat ‘voorplein
schouwburg’.  

Heeft u opmerkingen of suggesties, mail dan de
webmasters: j.linnenkamp@freeler.nl en
k.vogelpoel@quicknet.nl.
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PvdA-Hoorn heeft vernieuwde
Website!

Reminder

Europese Verkiezingen op 10 juni
2004

Een sterk, veilig en sociaal Europa
is waar de Nederlandse delegatie

van de sociaal-democratische frac-
tie in het Europees Parlement voor

staat.
www.pesdelegatie.nl



Landelijke PvdA actiedag ter behoud van de ID banen

Op vrijdag 28 november hield de PvdA een lan-
delijke actiedag ter behoud van de ID banen.
Uiteraard deed de PvdA afdeling Hoorn ook
mee. ID banen zijn gecreëerd voor mensen
waarvoor een reguliere baan niet haalbaar is.
Deze mensen hebben een grote mate van afstand
tot de arbeidsmarkt door verschillende redenen.
De ID functie biedt voor hen de mogelijkheid
om zich te ontwikkelen en te ontplooien en
zodoende hun bijdrage te leveren aan de
maatschappij zoals een ieder op eigen niveau.
De ID-ers hebben hun plek gevonden en hechten
waarde aan het feit dat zij er bij horen. Ze waren
in de veronderstelling dat ze na verloop van tijd
een vaste aanstelling zouden krijgen binnen de
organisatie waar ze nu werken. Tot nu toe had-
den de ID-ers de gelegenheid om cursussen te
volgen en op die manier hun vakbekwaamheid
en competenties te vergroten en hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. 

Als eerste bezochten de frac-
tie, bestuurslid Trees
Sonneveld, de beide
wethouders en
Europarlementariër Dorette
Corbey basisschool de
Windvaan in Hoorn Noord.
Op deze basisschool zijn drie
vrouwen werkzaam onder de
id regeling. Zij verrichten
ondersteunend werk, bijvoor-
beeld conciërgewerk en
ondersteunen de leerkracht-
en. Zowel de id-ers als de
schooldirectie zijn zeer tevre-
den met de huidige situatie. Beide partijen
hopen dan ook dat de drie vrouwen bij de school
kunnen blijven werken. De school zelf geeft aan
dat zij niet voor alle kosten kunnen opdraaien,
wanneer de ID-regeling verdwijnt. Wij als PvdA
fractie hebben gezegd dat wij ons willen inzetten
op het behoud van de ID-ers binnen het onder-
wijs, welzijn en de sportsector. De vrouwen zijn
erg onzeker over hun situatie. In de loop der tijd
zijn aan hen beloftes gedaan en zijn er
verwachtingen gewekt, bijvoorbeeld het uitzicht
op vast dienstverband. Deze beloftes worden nu
wellicht teniet gedaan.

Na deze school vertrokken wij naar gastouder-
bureau Berend Botje op de Oude Veiling. Onze

gewaardeerd oud-raadslid Alien Alberts zwaait
daar de scepter. Na een informatieve rondleiding
door het mooie gebouw met veel kunst aan de
muur hadden wij een gesprek met vier vrouwen
die op id basis bij het gastouderbureau werkza-
am zijn. Ook deze vrouwen waren over het alge-
meen positief over hun werk. Op de vraag of het
gastouder bureau plannen heeft om een van deze
vrouwen in vaste dienst te nemen kwam een
negatief antwoord. Het gastouderbureau wordt
met nog meer bezuinigingen geconfronteerd,
zodat men in geen geval gelden kan vrijmaken
voor de ID-ers. 

Na Berend Botje ging het gezelschap richting
stichting Netwerk. Aldaar werden wij ontvangen
door directeur Anky Weiland. Wij hadden een
gesprek met vier ID-ers. Twee vrouwen zijn
actief als buurtmoeders in de Kersenboogerd en
twee mannen zijn werkzaam in een van de wijk-

centra die stichting
Netwerk heeft. Ook hier
zijn de ID-ers en de
organisatie zeer tevreden.
Zeker het buurtmoeder-
project verdient naar onze
mening veel steun. Veel
allochtone peuters en
kleuters worden al vrij
vroeg op het juiste spoor
gezet van de Nederlandse
taal en inburgering. De
buurtmoeders die van
Marokkaanse en
Antilliaanse afkomst zijn
werken eigenlijk als een

soort schakel tussen de twee culturen. Ook
geven de buurtmoeders veel voorlichting aan
allochtone ouders. D66 wethouder Arthur
Helling van sociale zaken was bij stichting
Netwerk ook aanwezig. Hij heeft uitgelegd dat
de gemeente Hoorn zoveel mogelijk ID banen
wil behouden, met name in de welzijnssector.
Voor de PvdA en voor de bezochte ID-ers was
het een geslaagde middag en hebben beide 

partijen en de inlenende 
organisaties informatie en 
ervaringen kunnen uitwisselen.

Simon Broersma, fractielid PvdA-
Hoorn

Op dit moment staan heel wat ID-
banen op de tocht door het
voorgenomen beleid van de regering.
Men wil de subsidies intrekken en de
instellingen vragen zich af hoe deze
banen gefinancierd kunnen worden uit
andere middelen dan tot nu toe is
gebeurd. Om van degenen die concreet
met die dreiging te maken hebben te
horen hoe zij in die banen terecht zijn
gekomen, hoe zij functioneren en
welke perspectieven zij hebben bij het
afbreken van de ID-banenregeling
werd dit bezoek georganiseerd.
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Roger Tonnaer over Kunst en Cultuur in Hoorn

Kunstbeleid in Hoorn
Voor het college van B&W is een goed kunst en
cultuurbeleid belangrijk. Onze rol bestaat hierbij
voornamelijk in het scheppen van voorwaarden.
Dit betekent financiële hulp bieden of helpen
door het beschikbaar stellen van accommodaties.
Afgelopen jaar is extra geld beschikbaar
gekomen voor de Bibliotheek en de Blauwe
Schuit. Ook het initiatief voor orgelconcerten in
de Koepelkerk mocht rekenen op een subsidie.
Op verschillende plaatsen in de stad zijn, in het
kader van de percentageregeling, kunstwerken
neergezet. In 2003 vonden veel archeologische
opgravingen plaats. Iedere kans en plek in met
name de binnenstad welke ontstaat door sloop of
herbouw, wordt gebruikt voor opgravingen. Net
als voorgaande jaren werd
auditie verstrekt voor de
Stadsfeesten en voor het
Festival Oude Muziek.
Voor de zestiende keer
werd een aankoopronde
beeldende kunst gehouden.
Nog meer scholen en
instellingen kunnen
gebruik maken van de
gemeentelijke kunstcollec-
tie. Ook het Historisch Museum Turkije-
Nederland kreeg een nieuwe tijdelijke huisvest-
ing. Subsidie werd gegeven voor het ontwikke-
len van lespakketten over moderne architectuur.
De lespakketten worden gebruikt door leerlingen
van het voortgezet onderwijs. Net voor het eind
van 2003 werden door het college een tweetal
belangrijke beslissingen genomen. De eerste
betrof de subsidie ama-
teurkunst 2004-2007 en de
andere over kunst in de
nieuwe woonwijk Bangert-
Oosterpolder (B&O).

Amateurkunst
De gemeente Hoorn kent
een bloeiend cultureel
leven. Een belangrijke rol wordt hierin sinds jaar
en dag gespeeld door de vele Hoornse 
verenigingen voor amateurkunst. Hieronder
vallen gezelschappen die zich met koorzang en

muziek, theater, dans en beeldende kunst
bezighouden. Het gemeentelijke beleid richt zich
wat betreft de amateurkunst vooral op een zo
groot mogelijke participatie van de bevolking en
streeft daarbij naar een divers en kwalitatief
hoogwaardig cultureel aanbod. Amateurkunst
dient gestimuleerd en waar nodig ook 
ondersteund te worden. 
In december 2003 werd de nieuwe notitie
Subsidies Amateurkunst 2004-2007 gepresen-
teerd. Hierin komen de 38 gezelschappen (van
kamerkoor tot toneelvereniging) aan bod die in
de periode 2004-2007 structureel subsidie ont-
vangen. Aanvragen worden o.a. beoordeeld op
de bijdrage aan het culturele leven, het aantal en
de herkomst van (jeugd)leden en de contributie

en eigen inspanningen om
inkomsten te verkrijgen. Ook
nieuwe aanvragen zijn in deze
nieuwe subsidieronde weer
gehonoreerd, waarbij de aan-
dacht speciaal uitging naar initi-
atieven van jongeren en naar
nieuwe genres. In totaal wordt er
jaarlijks een budget van  
€ 95.000,-- uitgetrokken ter
ondersteuning van  

amateurkunst, een verhoging van € 19.800,--
t.o.v.  voorgaande subsidieperiode. 

Kunst in de Bangert en Oosterpolder
In deze  nieuwe wijk van Hoorn zal de
beeldende kunst een gezichtsbepalende rol spe-
len. Vanaf de start van de gemeentelijk project-
groep B&O in 2000 is coördinerend kunstenaar

Hans Mantje betrokken geweest bij de
vormgeving van de nieuwe wijk.
Hierdoor wordt een vroegtijdige inte-
gratie van de kunst in de nieuwe wijk
gewaarborgd. Deze vernieuwende aan-
pak werd door het ministerie van
VROM bekroond. Zij stelde een stimu-
leringsbijdrage van € 22.689 ter
beschikking voor de uitwerking van het

oorspronkelijke facetplan, opgesteld door Hans
Mantje. Het resultaat mag er zijn: op 5 februari
werd het prachtig verzorgde boekje Het Rad
van Bangert aan de pers aangeboden. Dit 9

Roger Tonnaer is onder andere wethouder van Kunst en Cultuur. In zijn bijdrage wordt u geïn-
formeerd over zijn kunstbeleid in de gemeente Hoorn, waarbij hij speciaal ingaat op het onlangs
gepresenteerde beleid voor amateurkunst en kunst in de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder.



boekje vormt het uitgangspunt voor de inrichting
van de nieuwe wijk. Op de brede strip, dwars
door de wijk heen, komen grootschalige kunst-
projecten (de zgn. de Paviljoens). In de wijken
zelf richt de aandacht zich op de details: de 
kunstzinnige vormgeving van bruggen, pleinen,
straatverlichting en meubilair. Voor deze
kwaliteitsverbetering in de wijken is een speci-
aal fonds in het leven geroepen, het
Kwaliteitsfonds, waar gemeente en 
projectontwikkelaars een bedrag van € 900,--

per woning in storten. In totaal heeft het college
een bedrag van € 1.000.000,-- beschikbaar
gesteld voor kunst in de B&O. Ook de provincie
Noord-Holland ondersteunt het experiment met
een bijdrage van € 51.500,--
De Hoornse bevolking zal
door manifestaties op de
hoogte gehouden worden
van de plannen.

Een interview met: Gerard Kamsteeg

Wie is Gerard Kamsteeg?
‘Als je naar mijn cv kijkt dan zie je dat mijn
activiteiten altijd met mensen te maken hebben.
Dat is natuurlijk een beetje een open deur: je
altijd met mensen te maken. Maar ik bedoel
eigenlijk te zeggen dat een sociale achtergrond
altijd belangrijk is geweest.’ Zo heeft Gerard
Kamsteeg meerdere bestuursfuncties gehad in
het onderwijs/kinderopvang en bij de Openbare
Bibliotheek in Amsterdam, was hij actief voor
de vakbond, heeft hij gewerkt in een
wetenschappelijke boekhandel, daarna
als conducteur wagons-lits en tot slot
bij de Telegraaf. Opvallend in het
leven van Gerard Kamsteeg zijn de
vier studies waar hij aan begonnen is
en waar hij er een van heeft afgerond,
namelijk rechten.

Politieke richting
In 1959 was ik lid van de Communistische jeugd
vereniging. Maar na een bezoek aan Moskou,
had ik het daar wel mee gehad. De eerste keer
dat ik lid werd van de PvdA was in 1963 of
1964. Waarom de PvdA? De periode 1950-1960
was de meest trieste en behoudende periode in
Nederland. Ik vond dat de PvdA goed reageerde
op veranderingen en de andere tijdsgeest in de
jaren ‘60. In de jaren ‘70 kreeg ik de kriebels
om iets te gaan doen in de vakbeweging of in de
politiek. Het werd de vakbond. 

PvdA-lidmaatschap
‘Zoals heel veel leden ben ik de eerste jaren
slapend lid geweest. In de jaren ’80 heb ik mijn
lidmaatschap opgezegd. Ik weet echt niet meer
wat de aanleiding daarvoor was. Kort daarna

ben ik weer lid geworden, maar in 1990 heb ik
mijn lidmaatschap weer opgezegd. Er werden
toen wijzigingen doorgevoerd in de WAO. Er
moest inderdaad iets veranderen, maar ik was
het niet eens met de wijze waarop het beleid
werd verkocht. Wim Kok vond ik als vakbonds-
man beter dan als politicus. Ik neem het hem
kwalijk dat hij de ideologische veren teveel
heeft afgeschud. Toen ik gestopt was met
werken ben ik weer lid geworden van de PvdA,

omdat ik graag mijn bijdrage wilde lev-
eren. Zelf wilde ik niet direct actief wor-
den. In Oosthuizen heb ik de tweemans-
fractie enige tijd 
ondersteund.’

Hoorn
In 2000 is Gerard Kamsteeg in Hoorn
komen wonen. Wat vindt hij van Hoorn?
‘Hoorn is een goede plek om te wonen.

Ik zou bijna zegen: wat is hier niet fijn? Al snel
kreeg ik een uitnodiging voor een bijeenkomst
voor nieuwe PvdA-leden in Hoorn. Ik leerde wat
mensen kennen en besloot mij kandidaat te
stellen. Als nummer 14 op de lijst kwam ik niet
in de raad. Toen Ed Wagemaker mij vorig jaar
belde wist ik meteen wat er aan de hand was. Ik
heb er een minuut over nagedacht en ‘ja’
gezegd. Op dat moment stond ik op het punt om
aan een studie Geschiedenis te beginnen en dat
heb ik dus afgezegd. Daar heb ik geen spijt van
gehad.’

Commissie Mens & Bedrijf
‘Vanaf september zit ik in de commissie Mens &
Bedrijf. Ik vind dat er wel erg veel consen-
sus is, iets dat natuurlijk te maken heeft met

Gerard Kamsteeg is geboren in Amsterdam, woonde kort tijd in  Oegstgees,  keerde  terug in
Amsterdam, woonde twintig jaar in Oosthuizen en sinds 2000 woont hij in Hoorn. In 2003 werd

kwam hij onverwacht voor de PvdA in de raad. Een interview met Gerard Kamsteeg:
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‘Hoorn is een
fijne plek om
te wonen. Ik
zou bijna
zeggen: wat
is hier niet
fijn?’
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het feit dat alle partijen bereid waren de nadelige
effecten van de Wet Werk en Bijstand waar
mogelijk te repareren. Ook vind ik het niet kun-
nen dat een oppositiepartij een coalitiepartij
verdedigt als die wordt aangevallen door een
derde partij. Ik zou wel graag willen dat de Wet
Werk en Bijstand het belangrijkste item van
deze periode blijft. Niemand zit immers te
wachten op verdergaande verslechteringen van
andere sociale wetten.” Volgens Gerard
Kamsteeg is de commissie Mens & Bedrijf reac-
tief. Dat houdt in dat de commissie niet met
eigen initiatieven komt (alleen behandeld wat op
de agenda staat). ‘Aan een initiërende rol kom je
gewoon niet toe. Je kan als raadslid niet overal
alles van weten, maar je moet wel over alles wat
kunnen zeggen.’

Contact met inwoners
Hoe is het contact van Gerard Kamsteeg met de
inwoners van Hoorn? ‘Ik praat regelmatig met
een groep van ongeveer zes man in de kroeg.
Dat is dus maar een kleine groep, maar mijn
vrouw en ik hebben drie honden en dan kom je
tijdens de dagelijkse wandeling veel mensen

tegen op straat waar je een praatje mee maakt.
De wijkvertegenwoordigingen (overleg leef-
baarheden) daar geloof ik niet zo in. Dat komt
omdat die overleggen in wezen niemand verte-
genwoordigen. Overigens neemt dat niet weg
dat het een nuttig hulpmiddel is. Maar je kunt
niet zeggen dat als je naar een wijkoverleg gaat
dat je de wijk kent. Op straat en in de super-
markt spreken mensen mij regelmatig aan, maar
ik wordt niet door inwoners gebeld.’

PvdA-Hoorn
Als wij aan Gerard Kamsteeg vra-
gen een positief en een negatief
punt te noemen, antwoord hij: ‘Ik
vind dat er te weinig woningen
zijn in Hoorn voor sociale huur.
Waar ik heel positief over ben zijn
de plannen voor de Blauwe Berg.

Fantastisch! Daar heb ik persoonlijk iets mee én
ik denk dat het goed is voor Hoorn. Ik vind wel
dat de gemeente consequent moet zijn en ook de
atletiekbaan moet opknappen. Als we de Blauwe
Berg dan knap maken, dan de hele Blauwe
Berg.’

Colofon
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PvdA-Hoorn
Bestuur:
Het bestuur vergadert eens per maand. Deze verga-
dering 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 verga-
dert 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, even-
eens (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 informa-
tie is te vinden op: http://www.tweedekamer.nl

Activiteiten op een rij:
16 maart: 20.15 uur, Den Uyl lezing

De lezing vindt plaats in de Rode Hoed,
Keizersgracht 102, 1015CV, Amsterdam. Tel: 
020-6385606.  Dit jaar wordt de lezing uitgesproken
door Peter Manelson. De lezing draag als titel: GLO-
BALISATION'S CHALLENGE TO SOCIAL
DEMOCRACY

22 maart: 20.00 uur, 
Jaarvergadering afdeling Hoorn
De jaarvergadering vindt plaats in Huis Verloren,
Kerkstraat 10b, Hoorn, tel; 210608

25 maart: 20.00 uur, 
OpPositie
Het maandelijkse debat van het Kenniscentrum van
de PvdA, waarin actuele onderwerpen worden
besproken en verschillende ideeën tegen het licht
worden gehouden.  Meer informatie volgt op de lan-
delijke site van de PvdA.

27 maart: 10.30 uur, 
Gewestelijke jaarvergadering
Deze jaarvergadering wordt gehouden in Theater de
Vest, Canadaplein2, Alkmaar. Op deze vergadering
zal Max van den Berg, lijsttrekker voor de Europese
verkiezingen voor de PvdA, aanwezig zijn.

3 april: 10.00 uur, 
Afrikadag Evert Vermeer Stichting
Deze dag wordt gehouden in het ROC Utrecht,
Amerikalaan 109 te Utrecht. De dag staat in het
teken van de relatie tussen Afrika en Europa. Meer
coherentie - meer samenhang - in het Europese
beleid is de belangrijkste boodschap van de EVS aan
de politici in Nederland en Europa. 

Agenda

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 
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       

Contact
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