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Van de Redactie

Tijdens de PvdA nieuwjaarsreceptie (zie foto) op
16 januari waren veel PvdA-leden en vertegen-
woordigers van organisaties aanwezig. Als wij u
niet op de receptie hebben ontmoet, dan willen
wij u via deze weg alsnog een voorspoedig 2005
wensen! Bij de uitnodiging voor de nieuwjaarsre-
ceptie vond u een kaartje om aan de PvdA een
boodschap voor 2005 mee te geven. Hieronder
vindt u enkele van deze boodschappen:

- Eerlijke, doorzichtelijke politiek; respect voor
de (actieve, betrokken) burger of inwoner.

- Ook PvdA politici moeten eerlijk en oprecht
blijven als ze aan de macht zijn en niet voor hun
eigen baantje of belang gaan. 

- Zoals voor de verkeersveiligheid geldt: houd
zoveel mogelijk rechts, blijft voor de PvdA: koers
links zowel in program als voor de achterban.

Ook in het nieuwe jaar staan er weer allerlei acti-
viteiten op het PvdA programma. Tijdens de laat-
ste ledenbijeenkomst presenteerde de PvdA haar
werkplan, dat nu door het gewest (de provinciale

tak van de PvdA) goedgekeurd is. Het gewest
stelt geld ter beschikking, waarmee we de
geplande activiteiten kunnen uitvoeren.

In deze Prospect leest u over enkele activiteiten
in de laatste maanden van 2004, zoals een wijk-
bezoek aan Risdam-Noord van de PvdA-fractie,
een werkbezoek van fractie- en bestuursleden en
een PvdA Regiobijeenkomst in Enkhuizen. In
oktober schreven wij al dat de fractie voor moei-
lijke keuzes stond wat betreft de bezuinigingen.
Op pagina 2 vertelt Ed Wagemaker hoe het is
afgelopen met de begrotingsbehandeling. De
bezuinigingen hebben grote gevolgen voor een
aantal instellingen en organisaties binnen Hoorn.
Bestuurslid Steven de Waart schreef een artikel
over de bibliotheek, dat u leest in deze Prospect.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe
Prospect! Reacties op Prospect zijn zoals altijd
welkom. Met vriendelijke groet, 

Karin Vogelpoel, Steven de Waart, Veronika
Theunissen-Wais en Judith de Jong
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Een zware bevalling. Zo kan je de
behandeling van de begroting 2005
wel noemen. Al in het voorjaar is
er uitvoerig gesproken over de
bezuinigingen die noodzakelijker-
wijs moesten plaatsvinden. De huidige regering
draait de financiële duimschroeven aan en dat is
in de gemeentelijke huishouding te merken ook.
In het kader van de bezuinigingsactie ‘Jackpot’,
ingezet door onze wethouder Jack van Es, had-
den alle afdelingen op het stadhuis een bezuini-
gingsopdracht gekregen. Dat leverde een scala
aan keuzemogelijkheden op waaruit het college
een keuze had gemaakt. De bezuinigingsopdracht
die het college aan zichzelf had opgelegd luidde
3.8 miljoen euro. De voorstellen gingen hier ver
overheen waardoor de partijen in de raad alsnog
in beperkte vorm hun politieke voorkeuren dui-
delijk konden maken. 

Begrotingsmarkt
De schrik zat er goed in bij de vele organisaties
en instellingen in Hoorn die vrijwel allemaal met
de bezuinigingen geconfronteerd werden. Een
nieuw fenomeen deed zijn intrede: de begrotings-
markt. De vertegenwoordigers uit de cultuur-,
sport- en welzijnssector konden op die markt hun
grieven kwijt aan de politieke partijen. Daar
werd ruimschoots gebruik van gemaakt. De
gedrevenheid maakte indruk. Ook zijn er vele
brieven bij de PvdA binnengekomen, ruim 35
stuks. En elke club meende dat er juist niet bij
hen bezuinigd moest worden. Verhitte discussies
binnen de fractie waren het gevolg. Het zal u niet
verbazen dat onze ‘rode punten’ leidraad waren
in de besluitvorming. Maar als fractie alleen red
je het natuurlijk niet. Intensieve gesprekken volg-
den in eerste instantie met de coalitiepartners en
daarna met de oppositiepartijen. 

Redelijk tevreden
Terugkijkend kunnen we redelijk tevreden zijn:
veel van wat de fractie wilde is gelukt. Een greep
daaruit: de gelden voor de stedenbanden en ont-
wikkelingshulp zijn op een aanvaardbare hoogte
gebleven; de naschoolse opvang door sportop-
bouwwerk is overeind gebleven; het humanis-
tisch vormingsonderwijs blijft voorlopig gehand-
haafd; het architectuurcentrum kan doordraaien,
etc. etc. Iedereen leek tot op zekere hoogte tevre-
den, het college en ook de politieke partijen. De

grotere subsidieontvangers,
zoals bijvoorbeeld de biblio-
theek en Stichting Netwerk zijn
veel minder tevreden. Dat blijkt
ondermeer bij de bibliotheek.

Het bestuur van deze instelling heeft kortgeleden
aangegeven dat ze de bezuiniging van zo’n
60.000 euro intern niet op kunnen lossen. Ze
dreigt de vestiging Grote Waal te sluiten. Volop
commotie binnen de politiek. Dat was nu ook
weer niet de bedoeling. Gesprekken met de
directeur hebben (nog) niet tot een oplossing
geleid. Een patstelling die schreeuwt om een
oplossing. Datzelfde geldt voor de verkoop van
gemeentelijke panden. 

Verkoop gemeentelijke panden
Politiek is afgesproken dat de atletiekbaan,
ondanks het enorme geldbedrag, gerenoveerd
gaat worden. De dekking wordt gezocht in de
algemene reserves en door verkoop van gemeen-
telijke panden komt eveneens geld vrij.
Voortvarend is het college met deze taak aan de
slag gegaan. Het Weeshuiscomplex wordt voor-
alsnog verkocht aan de hoogst biedende, met het
gevolg dat de culturele functie van dit complex
onder druk wordt gezet. Stichting Stadsherstel
was al druk doende hier plannen voor op te stel-
len, maar viste achter het net. Een verschil van
zo’n 600.000,- euro was, volgens het college,
onoverbrugbaar. Wederom Leiden in last. Het
merendeel van de politiek wenste de deal met de
projectontwikkelaar terug te draaien, hetgeen
gebeurde in de laatste gemeenteraadsvergadering
van 2004. Vrijwel de gehele gemeenteraad gaf op
duale wijze aan dat het college terug naar af
moest en met een beter voorstel naar de raad toe
moest komen. Gevolg is natuurlijk: minder geld
voor de renovatie van de atletiekbaan, want uit
de inkomsten van de verkoop van gemeentelijke
panden, moest ondermeer dit noodzakelijke geld
komen. Bezuinigingen, geredeneerd vanuit de
theorie is vaak nog wel mogelijk, maar zodra de
keiharde werkelijkheid zichtbaar wordt, lijkt het
toch op vele aannemelijke bezwaren te stuiten.

Ed Wagemaker, fractievoorzitter

Bezuinigingen, leuk is anders.

Op www.hoorn.pvda.nl onder
‘Publicaties’ kunt u meer
lezen over de bezuinigingen
en standpunten van de PvdA.
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Bezuinigingen: Gaat de bibliotheek in de Grote Waal sluiten?

Hans Lastdrager, de directeur van de bibliotheek
in Hoorn heeft de lokale politiek wakker geschut.
Doordat het college van Burgemeester en
Wethouders aangekondigd heeft in 2005 zestig-
duizend euro te gaan bezuinigen, zal het filiaal in
de Grote Waal moeten sluiten. Beter een goede
bibliotheek dan meerdere slechte. Er kan niet nog
meer worden bezuinigd, anders gaat de biblio-
theek failliet, aldus Lastdrager. Ook onze PvdA
staat voor een lastige keuze en het is dan ook
niet vreemd dat er flinke discussies over dit
onderwerp gevoerd worden. Bestuurslid Steven
de Waart inventariseerde de verschillende argu-
menten.

Moet de Bibliotheek in de Grote Waal sluiten? 

Wie het nieuws een beetje volgt weet dat er in
Den Haag flink bezuinigd wordt. Ook de
gemeente ontkomt er niet aan. En ik hoop maar
dat ze dan eerlijk verdeeld worden waarbij de
zwakken zoveel mogelijk ontzien worden.
Daarom moeten er pijnlijke keu-
zes gemaakt worden. Gevolg is
dat allerlei maatschappelijke
voorzieningen (die afhankelijk
zijn van gemeentelijke subsidie)
minder kunnen bieden of verdwij-
nen. En daar wringt hem de
schoen. Een bibliotheek is meer
dan een plek waar ze boeken uit-
lenen. Mede doordat de toegang
gratis is, is het laagdrempelig.
Mensen lezen er ongedwongen de
krant of een tijdschrift (recreatie)
en maken gewoon een babbeltje met de buren.
Zo kom je nog eens in contact met buurtbewo-
ners in de wijk die je anders niet zou spreken.
Van voorzieningen in de eigen wijk maak je snel-
ler gebruik als dan van voorzieningen waarvoor
je verder weg moet, bijvoorbeeld naar de binnen-
stad. Moeten wij in deze tijd van individualise-
ring en privatisering ook nog een gemeentelijke
voorziening sluiten?
Voor bijstandsouders en ouderen met alleen een
AOW’tje kan dit een van de laatste instanties zijn
waar ze nog wel terecht kunnen. Basisscholen
gaan met kinderen naar de bibliotheek. We willen
toch dat mensen zich kunnen informeren? En een
bibliotheek heeft een sociale functie.

Het bestuur van de bibliotheek is autonoom.
Ondanks dat de gemeente verplicht is bij te dra-
gen, kan zij deze subsidies gebruiken zoals zij
dat wil. Volgens dit bestuur komen er in de Grote
Waal de minste bezoekers en zou de vestiging op
termijn toch al moeten sluiten. Kortere openings-
tijden is niet de oplossing, de huurprijs van de
ruimte blijft te hoog. Oe Vale Hen. Daar wil de
gemeente nieuwbouw laten plaatsvinden. Dan
kan de (voor auto’s slecht bereikbare) centrale
bibliotheek in de Wisselstraat ook daar intrekken.
Veel politici zijn daar niet voor omdat er net voor
1 miljoen euro is geïnvesteerd in de Wisselstraat,
dat zou dan weggegooid geld zijn. En het is nog
lang niet zeker of er wel een bibliotheek op de
Vale Hen komt. Grote projectontwikkelaars (die
de nieuwbouw moeten financieren) hebben liever
dat daar huizen of winkels komen, dat levert veel
meer op.

In de discussie wordt ook geopperd dat de biblio-
theek zelf moet proberen om meer inkomsten te

krijgen. Zo wonen in de Grote
Waal veel allochtonen van
vooral Turkse komaf. Als men
boeken of tijdschriften in deze
taal zou hebben sluit dat beter
aan bij de doelgroep. Zo zou
de bibliotheek wellicht meer
klanten trekken. Ook een ver-
hoging van de contributie
behoort tot de mogelijkheden.
Tevens kun je alle filialen meer
uren sluiten, dat levert ook
geld op. Het huisvestingspro-

bleem in de Grote Waal kan eventueel worden
opgelost door op een andere plek en soort afhaal-
centrum te openen Bijvoorbeeld in de brede Jules
Verne school. Daar vinden meer wijkactiviteiten
plaats.  

Moet de bibliotheek in de Grote Waal open
blijven?

Maar is het idee van een openbare bibliotheek
wel van deze tijd? Is een bibliotheek die voor
iedereen altijd toegankelijk moet zijn niet een
vervlogen ideaal van 30, 40 jaar of langer gele-
den? In die tijd gold het als een van de verwor-
venheden van de massa, maar daar wordt nu heel
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anders tegenaan gekeken. Onderzoeken tonen
aan dat steeds minder gelezen wordt. Veel men-
sen die wel lid zijn maken maar weinig gebruik
van deze voorziening. Voor forensen is het lastig
om tijdens de beperkte openingsuren in een van
de wijkfilialen langs te gaan. Bovendien is het
tegenwoordig makkelijk en snel om via internet
aan je informatie te komen. Ook is internet (als
je goed zoekt) vaker up to date. Vooral jongeren
maken hier veel gebruik van. 

En last but not least; waarom zou de bibliotheek
niet moeten bezuinigen als andere instanties dat
wel moeten? Die zijn ook afhankelijk van
gemeentelijke subsidies en moeten ook inperken.
Is een bibliotheek belangrijker dan een bijvoor-
beeld een sportvereniging? Of een museum? Dat
is voor veel mensen heel verschillend.    

Tot nu toe is nog veel onduidelijk. De directie
van de bibliotheek heeft aangekondigd met een
spreidingsplan te komen. Ook worden er presta-
tieafspraken gemaakt, waarin men aangeeft wat
de bibliotheek moet doen om bepaalde subsidies
te krijgen. Het lijkt mij toch niet normaal dat een
instantie veel gemeenschapsgeld krijgt, zonder
dat daar eisen tegenover staan. Het spreidings-
plan en de prestatieafspraken zullen rond februa-
ri/maart 2005 besproken worden. 
Dan zullen we ook weten wat het PvdA stand-
punt is in deze moeilijke kwestie……..       

Door: Steven de Waart
Bestuurslid

Regelmatig organiseert de fractie van de PvdA
wijkbezoeken. Op 29 november jl. was de wijk
Risdam-Noord aan de beurt. In het wooncomplex
Ma Awiha kwamen een twintigtal bewoners bij
elkaar om in gesprek te gaan met een zestal frac-
tieleden waaronder twee fractieleden en de twee
PvdA wethouders, Jack van Es en Roger
Tonnaer. De discussie was zowel tijdens de
groepsdiscussies als tijdens de plenaire terugkop-
peling van een goede inhoud. De bewoners
brachten hun ongenoegens over thema’s als ver-
keers- en parkeerproblematiek, stankoverlast,
ongenoegens over het zwerfvuil in de wijk en de
criminaliteit onder de aandacht van de aanwezige
politici. Ook de verbouwing van het wijkcentrum
‘de Cogge’ en de ervaringen met politie en het
rayonteam kwamen ter sprake. 
Er waren echter ook positieve geluiden te horen.
Sinds een meer gestructureerde samenwerking
tussen politie, wijk en verhuurder (Intermaris),
die vier jaar geleden ingevoerd is, zijn wel dege-
lijk verbeteringen waar te nemen. De aanwezige
bewoners hebben aangegeven in het algemeen
met veel plezier in Risdam te wonen. 
In ieder geval kwam er genoeg naar voren, waar
onze raadsleden mee aan de slag kunnen. Het ini-
tiatief van de PvdA-fractie om deze bijeenkomst
te organiseren werd zeer gewaardeerd door de
aanwezige buurtbewoners. “Van de overige poli-
tieke partijen zien of horen we nooit iets!” 
Door: Veronika Teunissen-Wais, actief PvdA-lid

PvdA Wijkbijeenkomst Risdam-
Noord
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Kandidaat voor de gemeente-
raad?

”Politiek doet ertoe” staat in het beginselmanifest
van de PvdA. Bent u het daar mee eens en wilt u
ook een bijdrage leveren aan een sterke en socia-
le samenleving? Heeft u interesse in gemeentepo-
litiek, ideeën en doorzettingsvermogen?
Misschien is dan de gemeenteraad iets voor u!
Het bestuur zoekt kandidaten voor onze kieslijst
voor de gemeenteraadverkiezingen van maart
2006.
Wat verwachten we van kandidaten? In een
notendop: dat hij of zij nieuwsgierig is naar wat
er leeft in de samenleving, maatschappelijke ont-
wikkelingen tijdig kan signaleren, politieke kwes-
ties in gewone en heldere taal kan overbrengen,
goed kan luisteren, sociaal vaardig is, in een team
wil opereren en initiatieven wil nemen. De PvdA-
Hoorn vindt informatie en steun uit de samenle-
ving erg belangrijk; daarom is contact leggen een
belangrijke activiteit van de fractie.
Vanzelfsprekend dienen kandidaten het gedachte-
goed van de PvdA in grote lijnen te onderschrij-
ven. Een uitgebreide beschrijving van onze ver-
wachtingen staat in een profielschets, die een
visie bevat van de PvdA-Hoorn op het raadswerk.
Op verzoek sturen we u die toe. Wilt u meer
weten en/of uitgenodigd worden voor een infor-
meel gesprek? Neem dan contact op met Dolf
van Dijk, voorzitter van het afdelingbestuur, of
Ed Wagemaker, voorzitter van de PvdA-fractie in
de gemeenteraad. Contactgegevens vindt u op de
laatste pagina van dit blad.



Rode overpeinzingen
Op zaterdag 29 januari 2005 vindt het Congres
van de PvdA plaats. Een van de agendapunten
betreft een notitie over Immigratie en Integratie.
In deze notitie wordt geprobeerd een antwoord te
vinden op de gerezen onrust onder de
Nederlandse bevolking over de positie van de
allochtone bevolking. Met name na 11 september
en de moord op Theo van Gogh wordt de positie
van de allochtonen gedefinieerd als een ‘multi-
cultureel drama’. Gewezen wordt
op het feit dat werkloosheid, armoe-
de, schooluitval en criminaliteit zich
bij de ethnische minderheden
ophoopt. De angst voor
Marokkaanse jongeren is in een
stad als Amsterdam inmiddels
spreekwoordelijk.

Immigratieland
Dit is niet altijd zo geweest. De
meeste mensen beseffen dat Nederland altijd een
immigratieland is geweest. In de Nederlandse
politiek is altijd het gemeenschappelijke voordeel
van de immigratie voor zowel de ‘nieuwe’ als de
‘oude’ Nederlanders benadrukt. Dit gold ook
voor de nieuwe immigratiegolf in de jaren 50 van
de vorige eeuw. In die periode ging de wederop-
bouw in Nederland zo voortvarend dat er een
tekort aan arbeidskrachten ontstond. Met name in
de bedrijfstakken als de scheepsbouw, de mijnen
en de textiel waren voor het ongeschoolde werk
geen mensen meer te krijgen. Deze banen wer-
den in eerste instantie bezet door vooral
Italiaanse, Spaanse en Joegoslavische mannen.
Pas in de jaren 60 werd er ook in de andere
Mediterrane landen geworven. 

Arbeidsmigranten
Bij de arbeidsmigranten ging het telkens om
arbeidscontracten van 1 jaar.  Deze arbeidskrach-
ten hadden een ‘bufferfunctie’ op de arbeids-
markt. Men zou hier slechts een korte periode
werken en dan weer terugggaan. Tussen 1960 en
1970 is inderdaad ongeveer 60% teruggekeerd.
Wie bleef, kon verzekerd zijn van werk. Zelfs
toen de werkloosheid in de jaren zeventig opliep,
was slechts 2% van de buitenlanders werkloos
tegen 5% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Een minderheid bleef hangen. De geplan-
de terugkeer viel tegen en soms had men te wei-
nig gespaard. De werkgevers boden de blijvers

een nieuw arbeidscontract aan. Tenslotte was dat
goedkoper dan een nieuwe groep mensen wer-
ven. Daarnaast had het leven in Nederland ook
voordelen. Er was een goede sociale zekerheid
en gezondheidszorg.

Gezinshereniging en gezinsvorming
Vanaf het eind van de jaren 70 veranderde het
minderhedenbeleid. De ‘trekarbeiders’ van de

jaren 60 veranderden in onge-
schoolde arbeidskrachten die na 5
jaar verblijf in Nederland het recht
hadden hun gezin over te laten
komen. Deze gezinshereniging was
aan het eind van de jaren 80 vol-
tooid. Daarentegen steeg het per-
centage ‘gezinsvorming’ in de
immigrateie van 10% naar 40%. De
meerderheid van de Turkse en
Marokkaanse huwelijkspartners

komt nog steeds uit het land van herkomst. 
Vanaf 1980 neemt het aantal allochtonen sterk
toe als gevolg van de gezinshereniging en de
gezinsvorming. Pas dan gaat er van de komst van
de allochtonen een zekere dreiging uit: dat men
langzamerhand een vreemdeling in de eigen
buurt wordt. De autochtone bewoners krijgen het
gevoel dat de wijk wordt overgenomen door
‘buitenlanders’. Men gaat aandringen op een
selectievere woningtoewijzing. 

Inburgering
Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw wordt het
probleem van de immigranten door de politiek
gedefinieerd als een achterstandsbeleid. Het
besef brak door dat de meeste immigranten blij-
vers waren. De migranten werden minderheden
die als gemeenschappelijk kenmerk hun lage sta-
tus in de ontvangende samenleving droegen.
Deze lage status moest worden doorbroken door
middel van extra middelen om hun positie te ver-
beteren.
Rond de eeuwwisseling brak het besef door dat

het achterstandsbeleid weliswaar voor grote groe-
pen is geslaagd, met name voor de allochtone
meisjes, maar dat voor bepaalde groepen jonge-
ren de integratie onvoldoende is gelukt. Na ‘11
september’ en met name na de moord op Theo
van Gogh komt daar ook nog een religieuze
dimensie bij. Een deel van de problemen zou
veroorzaakt worden door de vermeende onver-5



draagzaamheid van de orthodoxe islam. Het
vraagstuk van integratie wordt gezien hoe men
allochtonen in de Nederlandse samenleving moet
integreren. Nieuwkomers worden verplicht een
inburgeringstraject voor scholing en werk te aan-
vaarden. Hierbij wordt de bestaande Nederlandse
cultuur als norm gehanteerd. Niet alleen moet
men kennis krijgen van de betekenis van de
‘watergeus voor Brielle’, maar ook moet men
enige kennis hebben over de betekenis van grote
Nederlanders als Van Basten en Cruijff (aldus
Van Aartsen in De Volkskrant).

‘Reserveleger’ van het kapitalisme
In het licht van het voorgaande wordt
er mijns inziens bij de discussie over
immigratie en integratie onvoldoende
rekening gehouden met de volgende
punten. In de eerste plaats kunnen de
problemen rond de immigratie en
integratie niet volledig op het bordje
van de allochtonen worden gelegd.
Bedacht moet worden dat gastarbeid
voornamelijk gezien moet worden in
het belang van het kapitalisme. De
gastarbeiders voorzagen op een gemakkelijke
manier in het gebrek aan arbeidskrachten. Zij
accepteerden de aangeboden lonen en vertraag-
den daarmee de loonsverhogingen in het alge-
meen. Zij vormden als het ware een belangrijk
deel van het ‘reserveleger’ van het kapitalisme.
In hun oorsprong zijn de huidige problemen dus
uiteindelijk ‘de schuld van het kapitaal’.

Gezinshereniging en gezinsvorming
In de tweede plaats is het duidelijk dat voor
zover er achterstandsproblemen zijn bij de
allochtonen die veeleer worden veroorzaakt door
eerst de gezinshereniging en later de gezinsvor-
ming. Hierdoor kwamen grote groepen mensen

ons land binnen die door een gebrek aan kennis
van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse
taal vanaf het begin weinig kans hadden op de
arbeidsmarkt. Dat hieraan iets moet worden
gedaan is duidelijk. 

Religie
In de derde plaats moet afstand worden genomen
van het ‘zij-wij’denken, waarbij met ‘zij’ de aan-
hangers van de Islam wordt bedoeld. Een belang-
rijk deel van de problemen, bijvoorbeeld de
onderdrukking van vrouwen, wordt aan de Islam

toegeschreven. Inderdaad kan men
gemakkelijk een aantal citaten in de
Koran vinden, die de onderdrukking
van vrouwen rechtvaardigt. Maar deze
citaten kan men even gemakkelijk in de
Bijbel of de Talmoed vinden. Te
gemakkelijk worden alle Moslims over
een kam geschoren. Te weinig wordt
gezien dat er onder de Moslims even-
veel schakeringen bestaan als onder de
Christenen of de Joden. Een belangrijk
deel van de problemen wordt veeleer
veroorzaakt door het feit dat vele

Marokkanen en Turken uit een streek komen
waar een sterk patriarchale cultuur heerste. Dit
heeft misschien veel meer invloed dan de Islam.
Wanneer er dus bepleit wordt dat de allochtonen
meer moeten integreren, moet er dus meer
nadruk moet gelegd worden op het respecteren
van indiviele vrijheden, dan door in te hakken op
de Islam. Laten wij de gelovige moslim met res-
pect tegemoet treden. Laten wij anderzijds
ophouden onze ogen te sluiten voor bepaalde
vormen van onderdrukking van vrouwen, ook als
dat in naam van welk geloof dan ook wordt
gerechtvaardigd!

Door: Ruud Knaack, bestuurslid

Nieuwe leden bijeenkomst
Donderdag 10 februari 2005 om 20.00 uur 

in café de Beiaard te Hoorn
Deze avond willen wij (fractie, bestuur en actieve leden) op een informele manier kennis maken
met nieuwe leden. Wij zorgen voor koffie/thee en drie consumpties. U kunt een introducé meene-
men als u dat wilt. Leden die na april 2003 lid geworden zijn van de PvdA-Hoorn, hebben hier-
voor een uitnodiging ontvangen of kunnen deze binnenkort in de bus verwachten. Bent u al langer
lid? Dan ontvangt u van ons geen uitnodiging in de bus, maar als u graag kennis wilt maken met
andere PvdA-ers dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Neem dan even contact op met het
secretariaat zodat wij op uw komst kunnen rekenen. 

Meer info bij het secretariaat: Karin Vogelpoel 0229-219880, k.vogelpoel@quicknet.nl

“Te gemakkelijk
worden alle
Moslims over een
kam geschoren. Te
weinig wordt gezien
dat er onder de
Moslims evenveel
schakeringen
bestaan als onder
de Christenen of de
Joden.” 
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Sociale Werkgroep: multiculturele samenleving in Hoorn
In mei 2004 is er binnen het bestuur van de
PvdA in Hoorn het initiatief genomen om te
komen tot een sociale werkgroep, om met name
de fractie op dit gebied te ondersteunen. Als eer-
ste punt is het onderwerp ‘multiculturele samen-
leving in Hoorn’ opgepakt. Een aantal leden van
de werkgroep heeft in eerste instantie een
gesprek gehad met twee ambtenaren van de
gemeente Hoorn om een beeld te krijgen van de
problematiek. Daarnaast was er net een landelijk
rapport van de PvdA uitgekomen met als titel:
‘Integratie en immigratie: Aan het werk!’ Dit rap-
port is als uitgangspunt genomen. Alleen de
onderwerpen waar de plaatselijke politiek
invloed op kan uitoefenen zijn uit het rapport
overgenomen. De reden hiervan is dat het rapport
anders veel te dik zou worden. 

Vervolgens is hier in de werkgroep over verga-
derd en zijn er actiepunten voor de gemeente
Hoorn aan toegevoegd. Over deze aanbevelingen
voor de gemeente Hoorn is vervolgens een aantal
keren intensief vergaderd. Naar aanleiding van
deze discussies hebben leden van de werkgroep

bezoek gebracht aan VMBO-school De Titaan,
het Horizoncollege (over met name de inburge-
ring) en een allochtone vrouw. Van deze bezoe-
ken zijn verslagen gemaakt, die in het rapport
opgenomen zijn. 

Het resultaat is thans dat er een rapport ligt van
30 bladzijden, waarin in het kort geschetst wordt
hoe we landelijk in deze situatie terecht zijn
gekomen. Naar de mening van de werkgroep is
deze schets noodzakelijk voor een goede discus-
sie binnen de PvdA in Hoorn. De planning is dat
het rapport in februari gereed is voor een discus-
sie in een gezamenlijke vergadering van fractie
en bestuur. Er is er een verkorte versie van het
rapport beschikbaar.

Vervolgens zal er een avond belegd worden met
de leden van de PvdA. Daarna begint het eigen-
lijke werk pas, de actiepunten in het rapport
moeten omgezet worden in daden.

Werner Krijgsman, bestuurslid PvdA Hoorn
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LEDEN AAN HET WOORD
Waarom ben je in politiek geïnteresseerd?
“Ik heb altijd al interesse gehad in politiek. Door
mijn werk bij de gemeente (eerst Andijk, nu
Castricum) heb ik de politiek altijd al van dicht-
bij meegemaakt. Ik ben echter pas lid geworden
met de opkomst van de beweging rondom
Fortuyn. Dat vond ik onrechtvaardig en miste
daarbij een sociaal gezicht. Dat is nu 4 jaar gele-
den.“

Heb je een speciale band met je omgeving? 
“Nee, ik woon pas een jaar in Zwaag. Ik ben
geboren in de Binnenstad en heb 12 jaar in de
Grote Waal gewoond. Mijn roots liggen dus wel
in Hoorn. Ook ben ik bij het dorpenoverleg
Blokker/Zwaag langsgegaan. Daar kwamen ver-
schillende problemen aan de orde. En die zijn per
wijk toch heel anders. Dat is het mooie aan een
wijkoverleg.“

Waar gaat je specifieke interesse naar uit?
“Mijn interesse gaat uit naar mijn werkgebied;
Ruimte Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer.
Daar wil ik mij ook meer voor inspannen.”

Ben je van plan iets in
de partij te gaan doen?
“Op 27 november j.l.
ben ik bij een regionale
PvdA-bijeenkomst in Heerhugowaard geweest.
Ik heb daar aan een aantal workshops meege-
daan. Daar hoorde ik dat het contact met de ach-
terban in veel regio’s slecht is. In Hoorn is dat
juist niet zo, daar is de lokale afdeling goed
bezig. Er worden veel activiteiten georganiseerd.
Een pluspunt vind ik, je wordt overal bij betrok-
ken.”
“Ik weet nog niet of ik iets, en zo ja wat in de
partij ga doen. Op dit moment ga ik als belang-
stellend lid langs bij de vergaderingen van het
bestuur in Hoorn. Ik heb net een HBO studie
Management Economie en Recht aan de
Hogeschool Inholland in Alkmaar afgerond en
ben nu van plan een universitaire studie Recht te
gaan volgen. Dat kost veel tijd en energie en als
ik iets doe, wil ik me zo volledig mogelijk inzet-
ten. Dit heeft me ook eerder er van weerhouden
om meer te doen.”
Door: Steven de Waart, bestuurslid 

Dennis Bruin is lid
van de PvdA, woont
in Zwaag en werkt
voor de gemeente
Castricum.



PvdA op werkbezoek
Corda Banket
Corda Banket is, zoals de
naam al laat vermoeden
een banketbakkersbedrijf.
Om aan de grote vraag
naar hun producten te kun-
nen voldoen, werken dage-
lijks twintig mensen in het
bedrijf. Corda levert aan alle grote supermarkten
in Nederland, maar heeft ook een groot aantal
internationale klanten van Australië tot Finland
aan toe. Hun specialiteit is o.a. de productie van
spijskoeken en kano’s. Gevraagd naar de kwali-
teit van de producten kregen
we van de directeur de vol-
gende reactie: “De kwaliteit
van onze producten is min-
stens zo goed als die van de
‘warme bakker’. Mijn ver-
wachting is dat er op ter-
mijn in het kader van effi-
ciency geen ruimte meer zal
zijn voor kleine, ‘warme
bakker’-zaken.”

Klene
Het tweede bedrijf dat we die dag bezochten was
Klene, een producent van drop en aanverwant
snoepgoed. Direct bij binnenkomst viel ons de
zoete en aromatische geur op, een mengsel van
fruit, zoethout, pepermunt en anijs.
Honderdvijfentwintig personeelsleden zijn in
dienst bij Klene. Tijdens drukke periodes wordt
gebruik gemaakt van extra personeel via een uit-
zendbureau. Het personeelsbestand is zeer divers,
met de meest afwisselende achtergronden, wat
herkomst en opleiding betreft. Opvallend voor
een productiebedrijf is het lage ziekteverzuim
van rond de 4 procent. 

Zowel de directeur van Klene als de directeur
van Corda Banket hebben aangegeven dat ze de
locatie op Hoorn 80 als prettig ervaren, ondanks
wat klachten over hangjongeren. Ze zijn blij dat
er eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van
het industrieterrein.*

Islamitische moskee
In de avonduren werd het werkbezoek voortgezet
in de islamitische moskee aan de Vredehofstraat.
Een drukke bijeenkomst, zowel van de kant van

(het bestuur van) de moskee
als van de PvdA. De mos-
kee wordt vooral gebruikt
als ontmoetingsplaats voor
met name ‘Hoorinezen’ van
Turkse afkomst. Zo zijn er
in het gebouw naast de
gebedsruimtes een kapsalon,

levensmiddelenzaak en comfortabele ruimtes
voor mannen en vrouwen beschikbaar. In de kel-
der is een fraaie ‘jongerenruimte’ gevestigd. Het
bestuur is ook bezig met het opbouwen van een
eigen bibliotheek. Verder zijn er diverse lesloka-

len beschikbaar.
De gebedsruimte is wer-
kelijk overweldigend met
haar oriëntaalse uitstra-
ling en ik kan dan ook
een ieder een bezoek aan
de moskee van harte aan-
bevelen. 

Door: Veronika
Teunissen-Wais, actief
PvdA lid 

*Het college heeft bekend gemaakt dat discussie
over woningbouw op Hoorn 80 de eerste 10 á 15
jaar niet aan de orde zal zijn. (Voor meer info
over dit onderwerp: www.hoorn.pvda.nl artikel 2
januari).

Regelmatig gaan PvdA –wethouders, frac-
tie- en bestuursleden op werkbezoek. Zo

ook op 22 november 2004. Op de agenda
stond het bezoek aan twee bedrijven op

Hoorn 80 en de islamitische moskee aan
de Vredehofstraat. 
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Een heel nieuw jaar
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje bezig, maar
toch ook namens de Statenfractie de beste wen-
sen! Voor ons is het wel een heel nieuw jaar,
want we hebben afscheid moeten nemen van
onze fractievoorzitter Marleen Barth. Sinds 1
januari is zij voorzitter van de Onderwijsbond
CNV. Voor haar een mooie stap, voor de fractie
een aderlating. Maar inmiddels
hebben we in Peter Visser – bij
velen van jullie bekend - een
waardige opvolger. De benoe-
ming van Peter is niet de enige
verandering. Zo moet er een
nieuwe vice-fractievoorzitter
worden gekozen en mogen we
door het vertrek van Marleen en
ook van Bert Bruijn twee nieuwe
fractieleden verwelkomen. Ook
in de commissie Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting
gaat het nodige veranderen.
Bijvoorbeeld omdat we te maken
krijgen met een nieuwe gedepu-
teerde, nu Henry Meijdam burgemeester van
Zaanstad is geworden. Inmiddels is Ton
Hooijmajers (VVD) benoemd tot gedeputeerde. 
Kortom, een nieuw jaar met veel veranderingen.
Dat neemt niet weg dat we volle kracht vooruit
gaan en ons opmaken voor een stevige oppositio-
nele tweede helft van deze Statenperiode. Ook
zonder Marleen zullen wij ons sterk maken voor
wonen en werken voor iedereen in onze mooie
provincie. Wij hopen dat ook weer in goede
samenwerking met jullie te doen.

Streekplan Noord-Holland Noord
Voor mij als Statenlid was het afgelopen jaar het
meest boeiende jaar uit mijn provinciale carrière.
Dat kwam natuurlijk vooral door het streekplan
Noord-Holland Noord. Dat is uiteindelijk eind
oktober vastgesteld. Tijdens het debat hebben we
een helder oppositioneel geluid laten horen, maar
ook geprobeerd om steun te krijgen voor onze
politieke inzet. Niet zonder succes, want ver-
schillende van onze moties en amendementen
hebben een Statenmeerderheid gekregen. Zo zijn
de woonlandschappen uit de streekplankaart
geschrapt, hebben we meer invloed bij de beslui-
ten waar uiteindelijk precies gebouwd gaat wor-
den en is de uitbreiding van bollenteelt terugge-
drongen. 

Eén relatief kleine kwestie over de gemeente
Graft-De Rijp is daar helemaal uit de hand gelo-
pen: een amendement dat ik heb ingediend werd
door de andere partijen in die gemeente gezien
als een PvdA-coup waardoor het college in
Graft-De Rijp is gevallen. Het Noord-Hollands
Dagblad stond er vol mee. Dat coup-verhaal is

werkelijk onzin, maar zo zie je maar
weer hoe een verhaal een staartje kan
krijgen.

Bedrijventerrein in West-Friesland
Wat betreft West-Friesland was vooral
de kwestie-Jaagweg een hot item. Het
college van Gedeputeerde Staten stelde
voor om ten westen van de A7, bij
Berkhout en aan de Jaagweg een
nieuw bedrijventerrein mogelijk te
maken. VVD en CDA waren daarvoor,
de andere twee collegepartijen
GroenLinks en D66 mordicus tegen.
Na vele uren schorsing en uitvoerig
achterkamertjesoverleg gingen

GroenLinks en D66 toch maar door de bocht. Ze
hadden er dus blijkbaar alles voor over om de
lieve vrede in de coalitie te behouden. Wel zijn er
compromissen over de aanleg, planning en invul-
ling van het bedrijventerrein gesloten, tot grote
ontevredenheid van de regio. Kortom, de hele
kwestie verdiende niet de schoonheidsprijs. 
Onze fractie heeft een tussenweg bewandeld: wij
vonden dat er nu nog geen keus kon worden
gemaakt voor een locatie, vooral omdat er nog te
weinig politiek-bestuurlijk draagvlak in de regio
was. Dit is ook wel gebleken uit de discussie die
na de besluitvorming over het streekplan los-
kwam. De PvdA-Statenfractie is dus zeker geen
tegenstander van bedrijvenontwikkeling in West-
Friesland, zoals her en der wel gesuggereerd is.
Wij vinden alleen dat de tijd nog niet rijp is voor
een definitief besluit. Hoe dan ook, omdat de
coalitie er op het laatste moment uitgekomen is,
heeft onze inzet geen succes opgeleverd en lijkt
dat bedrijventerrein aan de Jaagweg er te komen.

Dat is het lot van de oppositie.
Ik ben benieuwd hoe de discussie
het komende jaar verder gaat....

Freddy Weima, Statenlid PvdA
Noord-Holland

Peter Visser op de web-
site van het gewest
Hoord-Holland:

"Wij hebben de afgelo-
pen twee jaar Marleen
leren kennen als een
betrokken en stimulerend
voorzitter. Wij zijn er
van overtuigd dat zij het
voorzitterschap van de
Onderwijsbond CNV uit-
stekend zal kunnen ver-
vullen". 
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Ruud Knaack schreef in de vorige Prospect zijn
overpeinzingen over de toetreding van Turkije tot
de Europese Unie. Trees Sonneveld (tevens
bestuurslid) vraagt zich af hoe ‘rood’ die over-
peinzingen zijn en bestrijdt de argumenten die hij
aanvoert om die toetreding af te wijzen. 

Ruud begint het artikel met : “De aan-
vraag zal tegen de tijd dat Turkije toe-
treedt tot de EU grotendeels voldoen
aan de criteria die gesteld zijn door de
Europese Unie”. Het volwaardig lid-
maatschap staat open. Een pleidooi
voor toetreding zou ik zeggen. Deze
conclusie trekt Ruud niet en dat is de reden voor
mijn reactie.

Er is geen referendum over de toetreding van
Turkije tot Europa gehouden
“De bevolking van Europa is niet geraadpleegd
over toetreding van Turkije en dat ondermijnt het
gevoel van  betrokkenheid van de burgers bij de
EU”, aldus Ruud. Wat krijgen we nou! Waar
blijkt de betrokkenheid van de burgers uit voor
de Europese Unie? Bij de laatste verkiezingen
was de opkomst nog steeds de laagste van alle
verkiezingen die bij ons worden gehouden. Als er
al gekozen moet worden zou een referendum
over de invoering van de Euro toch een goed
onderwerp geweest zijn. Gelukkig is dat niet
gebeurd, het zou afgewezen zijn, terwijl het toch
een verbetering is de Euro in plaats van de gul-
den en economisch een goede zaak dat we de
Euro als betalingsmiddel hebben.  

Het zijn geopolitieke belangen die onderhuids
toetreding stimuleren
De ligging van Turkije maakt
dat internationale belangen
een grote rol spelen. Om de
rust in het gebied te handha-
ven en om toegang tot het
Midden Oosten te hebben,
heeft zowel Europa als
Amerika belang bij een sta-
biel en toegankelijk Turkije.
De NAVO heeft al heel lang
bases in Turkije en in de Irak
oorlog zie je dat in het Turkse gebied een bepaal-
de rust heerst. Bovendien zegt ook Ruud dat de

toetreding van Turkije het mogelijk maakt goede
betrekkingen met de islamitische wereld aan te
knopen. Maar…..is dat een argument vraagt hij
zich af. Moeten we dan ook Marokko niet toela-
ten?  Die vraag is niet relevant, wie stelt dit
voor? Een zekere willekeur wordt gehanteerd bij
de toelating tot Europa, wie zal het ontkennen,

maar zo gaat de loop der dingen toch
altijd? Argumenten als rust in het
gebied en toegang tot het Midden
Oosten zijn toch legitiem?

Turkije is geen Europees land
Wat is Europa eigenlijk, een federatie,

een idee, een militaire coalitie in de toekomst?
De Benelux, de Europese Gemeenschap waren
en zijn in de eerste plaats een economische fede-
ratie. Het heeft niet echt gefungeerd als een poli-
tieke eenheid. Het woord Europa komt uit de
Griekse Oudheid, toen werd Turkije zeker als
deel van dat  Europa gezien. Er zijn immers vele
Griekse steden in Klein Azië geweest.
Griekenland de bakermat van de democratie. Is
de geschiedenis van Turkije uit een ver verleden
relevant? Laten we het houden bij de 20ste eeuw.
In 1923 heeft Ataturk de Staat Turkije gesticht en
is de scheiding tussen geloof en politiek werke-
lijkheid geworden. Kijk eens naar Spanje. Tot
1975 was Franco daar dictator. Ik hoorde dat bij
de herdenking van de burgeroorlog van 1936-
1939 dit jaar voor het eerst, dankzij Zapateo, de
republikeinen mee mogen doen. Over een fout
regiem gesproken in een nabij verleden. Dat het
verleden van Turkije een principieel argument
zou zijn om het af te wijzen als lid van de
Europese Gemeenschap, vind ik ronduit discrimi-

nerend.

Europa moet een volwaardige
tegenhanger van Amerika
worden en zijn.
Europa moet een eenheid vor-
men als tegenhanger van
Amerika. Er is behoefte aan een
eigen defensie en een eigen bui-
tenlandse politiek, vindt Ruud.
Ik vraag me af of Turkije daar
een belemmering voor is. Als

landen eenmaal toetreden tot de Unie verbetert er
heel veel in die landen. Kijk naar Ierland,

Reactie op ‘Rode overpeinzingen’, over Turkije en de EU
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Portugal, Griekenland. Ik was dit jaar in Polen, daar zijn ze met Europese gelden allang begonnen
met de verbetering van de infrastructuur. Als dat in Turkije opgang komt, zal de economische ople-
ving zelfs bewerkstelligen dat er geen bruiden naar Europa komen, maar dat de bruidegom naar het
land van herkomst kan gaan door de economische opleving. Ik zag op de TV laatst een Turks echt-
paar met kinderen met een goede positie in Nederland dat naar het vaderland vertrok om daar een
eigen bedrijf te starten. Ik zie positieve redenen om Turkije tot de Europese Unie toe te laten en vind
het jammer dat Ruud er anders over denkt. Ik vraag me nogmaals af wat het verhaal van Ruud tot een
rode overpeinzing maakt.

Door: Trees Sonneveld, bestuurslid PvdA

Op vrijdag 26 november vond de tweede PvdA
regiobijeenkomst van dit jaar in Westfriesland
plaats. Deze keer ging het gezelschap naar
Enkhuizen. Op het programma
stond een historische stadswande-
ling door het centrum onder lei-
ding van Klaas Koeman. Klaas
leidde ons langs de haven, het
Snouck van Loosenpark, de
Drommedaris en langs de stadswal.
Hierna volgede een discussie in de
Drommedarism met de  Enhuizer
PvdA wethouder Herman Bode en
directeur van cultureel centrum de
Drommedaris Gonnie Lubbers.
Onder mijn leiding debatteerden
zij over de toekomst van de cultu-
rele stichting de Drommedaris, de
bezuinigingen op culturele instellingen en monu-
mentenzorg. 
Gonnie is nog maar een jaar directeur van de cul-
turele stichting de Drommedaris. Zij heeft goede
hoop dat het langzaam beter zal gaan, maar dan
moet de gemeente de stichting wel financieel
blijven steunen. Herman opperde dat de stichting
ook deels zelf haar inkomsten moet genereren
door ook commerciële activiteiten toe te staan.
Dit gebeurt ook al, zo wordt de bovenruimte
regelmatig afgehuurd voor feestjes. De laatste
tijd zien zij en ook Herman dat er meer mensen
de Drommedaris weten te vinden als café, film-
huis of theater.
Gonnie werkte eerst in het Zuiderzeemuseum.
Door tegenvallende bezoekersaantallen en bezui-
nigingen vanuit de rijksoverheid kampt dit muse-
um nu ook met financiële problemen. Herman
vindt het jammer dat het (rijks)museum tot nu
toe altijd met de rug naar de gemeente Enkhuizen
staat. Er kan veel beter samengewerkt worden
tussen de gemeente en museale instellingen. 

Er ontstond een brede discussie. Hebben
gemeenten een verantwoordelijkheid voor regio-
nale musea’s, ook al staat het museum niet in de

eigen gemeente? “Ja” zeggen de
meeste mensen in de zaal.
Wethouder Herman Bode stelt
wel dat zeker in een tijd van forse
bezuinigingen keuzes gemaakt
moeten worden. Uiteindelijk kies
je dan toch eerst voor de voorzie-
ningen in je eigen gemeente. Dit
wordt erkend door de meeste aan-
wezigen, maar er werd wel vanuit
de zaal geopperd om als
Westfriese gemeenten beter
samen te werken. 
Westfriesland heeft behoefte aan

veel betere gemeentelijke samen-
werking, ook op het gebied van monumenten-
zorg. Enkhuizen telt 360 rijksmonumenten en
meer dan 200 gemeentelijke monumenten, voor
een kleine gemeente als Enkhuizen is dit een hele
opgave. Op mijn opmerking dat bijvoorbeeld de
gemeente Stede Broec niet wilde samengaan met
Enkhuizen vanwege deze financiële last werd
ontkennend gereageerd. Zowel van de zijde van
Stede Broec als van de Enhuizers in de zaal werd
verteld dat dit vooral met cultuurverschillen te
maken heeft. Stad versus platteland. Financiële
verschillen kon ik mij voorstellen, maar cultuur-
verschillen? Dit zou een heel mooi
onderwerp zijn voor een volgende
regionale bijeenkomst. 
Nadat iedereen lekker gegeten en
gedronken had, stapte ik met mijn
Hoornse collega’s weer tevreden in
de trein naar huis.

Door: Simon Broersma, fractielid PvdA 

Westfriese PvdA bijeenkomst in Enkhuizen een succes

Drommedaris, Enkhuizen
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Adreswijziging

Fractievoorzitter Ed
Wagemaker is verhuisd. Zijn

nieuwe adres is:
Gedempte Turfhaven 3a, 1621

HC Hoorn

Agenda

Contact

Bestuur:
Het bestuur vergadert eens per maand. Deze ver-
gadering 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 raad-
zaal van het stadhuis. De commissievergaderin-
gen vinden normaal gesproken plaats op de dins-
dag- en de woensdagavond, eveneens (meestal)
op het stadhuis. Let hiervoor op de aankondigin-
gen 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, woens-
dag en donderdag plenair.
Live beelden uit de Tweede Kamer of meer infor-
matie is te vinden op: http://www.tweedekamer.nl

Activiteiten
Dinsdag 1 februari: Gemeenteraadsvergadering
(voor meer info: www.hoorn.nl)

Donderdag 10 februari: Nieuwe leden bijeen-
komst PvdA-Hoorn, zie elders in Prospect.

Maandag 28 februari: wijkbezoek aan Risdam-
Zuid.

Dinsdag 8 maart: Gemeenteraadsvergadering
(voor meer info: www.hoorn.nl)

Zaterdag 12 maart: Jaarvergadering van het
gewest, in Alkmaar (voor meer info: www.gewest-
noord-holland.pvda.nl/staten).

Woensdag 17 maart: ledenvergadering PvdA
Hoorn, u ontvangt een uitnodiging thuis.

De agenda op www.hoorn.pvda.nl wordt regelma-
tig bijgewerkt.
Heeft u geen internet? Neem dan voor meer
info contact op met het secretariaat.

PvdA Hoorn
Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): dvdijk@xs4all.nl 0229-244435
Karin Vogelpoel (bestuurssecretaris): k.vogelpoel@quicknet.nl 0229-219880
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 12


