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VEEL KIJK- EN LEESPLEZIER

Van de redactie

Wat gebeurt er toch veel op het politieke vlak. Ondanks 
de enorme inspanningen van het Hoornse en landelijke 
campagneteam is de verzilvering uitgebleven. Zelfs het 
succesvolle bezoek van Wouter Bos aan onze stad (zie 
pag. 6) hield de stemmen niet bij de PvdA. Op de net na 
de verkiezingen gepubliceerde tekening in de Volkskrant 
was te zien dat Noord-Holland angstwekkend groen 
(CDA) kleurt. In de kop van Noord-Holland kleuren alleen 
Wieringen, Hoorn, Alkmaar en Haarlem nog maar rood. 
Omdat in Amsterdam de meeste stemmen naar de PvdA 
zijn gegaan, hoewel aanmerkelijk minder als bij de lokale 
verkiezingen, is de PvdA tenauwernood de grootste in 
Noord-Holland gebleven. Het verschil in Hoorn tussen 
het CDA en de PvdA bedroeg slechts 400 stemmen! Alle 
hens aan dek dus om de winst bij de provinciale 
verkiezingen op 7 maart binnen te halen.  

In dit nummer een poging van verschillende medewerkers om 
het verlies van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen te 
verklaren. Ook leest u meer over de succesvolle begrotingsbe-
handeling door de PvdA-Hoorn. Onze fractievoorzitter Judith 
de Jong vertelt u hierover op pagina 3. Op provinciaal niveau 
halen we veel binnen (zie pag. 5). Opnieuw aandacht voor de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO. Op 
pagina 10 leest u wat de WMO in de praktijk betekent. Voor de 
derde maal heeft de fractie een succesvol integratiedebat achter 
de rug. PvdA-raadslid Kholoud al Mobayed vertelt erover. En 
natuurlijk besluit op pagina 12 onze criticaster Sjaak Grosthuizen 
deze uitgave weer op zijn eigen puntige wijze. Wederom ont-
vangt u een goed gevulde Prospect. Veel leesplezier en als u wilt 
reageren op de inhoud van dit blad schroom niet en bel of e-mail 
een van de redactieleden (zie colofon achterpagina). 
     

Namens de redactie van Prospect, Steven de Waard

Deze tekst komt u tegen op de ingesloten uitnodi-
gingskaart. Traditioneel houdt de PvdA-Hoorn haar 
nieuwjaarsreceptie in de tweede week van januari. Dit 
keer vindt het plaats in restaurant Ridderikhoff aan 
de Roode Steen. Op zondag 14 januari wordt u 
uitgenodigd om elkaar de hand te drukken en een 
paar droge en natte versnaperingen te nuttigen. 
Evenals voorgaande jaren zal ook muziek en cabaret 
onderdeel uitmaken van het programma. De fractie 
en het bestuur hopen veel partijgenoten, maar ook 
vrienden en kennissen die niet op de PvdA-ledenlijst 
staan, te mogen begroeten.    
    

Een sterk en sociaal, maar 
vooral fi jn 2007 toegewenst

1

afz. Pvda-ledenblad, p/a Beatrixstraat 40, 1689 GR Zwaag



Rode overpeinzingen van Ruud Knaack

VERKIEZINGEN

Hoe heeft het ooit zo kunnen komen? Na de gemeenteraadsverkiezingen stond de PvdA nog riant op 50-60 
zetels. Thans, iets meer dan een half jaar later is dat aantal gehalveerd tot 33 zetels. Over de oorzaken van die 

nederlaag heeft iedereen wel een mening  De meeste meningen richten zich op de mislukte verkiezings-
campagne. Deze zal geëvalueerd worden door een commissie onder leiding van Ruud Vreeman.

 
Als een oude Marxist denk ik dat de oorzaak van de nederlaag niet alleen geweten kan worden aan een mislukte 

campagne. Ik denk dat de oorzaak dieper ligt. Dat hij te maken heeft met diepgaande veranderingen in de 
maatschappij en de wereld en dat de PvdA geen antwoord heeft gevonden op die problemen.

 

Als we kijken naar de grote winnaars van de verkiezingen, de SP en de partij van Wilders, dan zien wij dat dat 
‘naar binnen gekeerde’ partijen zijn. Dat het partijen zijn die willen behouden wat er is. De SP wil geen 

veranderingen in de verzorgingsstaat; Wilders wil geen índringers’ in Nederland, wat zich vertaalt in een eng 
nationalisme. Beide partijen exploiteren de angst onder de Nederlanders voor grote veranderingen. 

Nederlanders die willen houden wat zij hebben. Die bang zijn voor de boze buitenwereld. Die eigenlijk met het 
hoofd onder de dekens willen liggen en net doen of de veranderingen in de wereld aan hun deur voorbijgaan.
Die angst voor het onbekende zullen wij als PvdA serieus moeten nemen. Maar wij kunnen het er niet bij laten. 
Die angst is voor een deel aangepraat. Aangepraat door het oude kabinet en de werkgevers, die meenden dat 

door het aanwakkeren van de angst voor de Polen en Chinezen de mensen meer bereid waren om 
verslechteringen in de arbeidsvoorzieningen voor lief te nemen. Maar als zij gelijk zouden hebben dan zou zich 

dat moeten vertalen in een verslechtering van de export en de handelsbalans. Maar die zijn niet negatief. 
De export is nog nooit zo goed geweest. Hoezo crisis? Dat geldt ook voor de uitbreiding van Europa. 

Als wij kijken naar de statistieken dan heeft Nederland meer verdiend aan de uitbreiding dan de 
Oost-Europeanen. Wij vergeten wel eens dat onze grotere exportmogelijkheden van landbouwproducten 

naar Oost-Europa hun hele landbouwsector heeft weggevaagd.
 

Maar de angst is voor een deel wel terecht. Er komen grote veranderingen op ons af, waar wij als klein land 
ons niet voor kunnen afsluiten. We moeten een antwoord vinden op de globalisering van de economie, op de 

opkomst van een assertieve Islam, op het niet meer kunnen negeren van het milieuvraagstuk. 
Dit zijn thema’s waar wij het in de verkiezingen nauwelijks over hebben gehad. 

 Door deze ontwikkelingen gaat Nederland veranderen. Of wij het leuk vinden of niet. Maar het is veel 
beter om daar nu al over na te denken. Die problemen zijn niet alleen van vandaag de dag. Ook in het verleden 
heeft bijvoorbeeld de internationalisering van de economie grote gevolgen gehad voor sectoren in Nederland. 
Denk aan de scheepsbouw, aan de textiel. Den Uyl moest de mijnen sluiten. Maar hij had wel een visie op wat 

ervoor in de plaats moest komen. Als compensatie voor het sluiten van de mijnen is hij gestart met een nieuwe 
chemische industrie in Limburg. Daar danken wij nu een bloeiend bedrijf als DSM aan.

 
Regeren is vooruitzien. De ontwikkelingen in de wereld kunnen wij niet aan de markt overlaten. Om onze 

welvaart te behouden zullen wij betere producten moeten maken. Als wij dat niet doen, dan heeft dat grote 
gevolgen voor de lonen en arbeidsomstandigheden. Om te kunnen blijven concurreren zullen wij meer moeten 

investeren in onderwijs, onderzoek en in producten die het milieu minder belasten. 
En zal ook de arbeidsmarkt fl exibeler moeten worden. Wij moeten nadenken hoe dat kan zonder 

dat wij de mensen die uit de boot vallen in de kou laten staan. Wij moeten nadenken over een modernisering 
van de verzorgingsstaat. En vooral zullen wij moeten nadenken over de rol van de markt in deze. 

 

Het vinden van antwoorden op deze vraagstukken vereist een blik naar buiten toe. Dat sluit aan 
bij onze traditie van internationale solidariteit. Dat lijkt niet te passen bij de huidige trend van pas op de plaats 
maken. Meer nadenken over de plaats van Nederland in de wereld zal de PvdA niet populair maken. Maar het is 
wel noodzakelijk. Ik ben er niet van overtuigd dat de bevolking niet openstaat voor de noodzaak van diepgaan-

de veranderingen. Maar dan zal er wel een visie op de toekomst moeten worden voorgehouden. 
Dat vereist verantwoord leiderschap. Dat vereist een doorleefd leiderschap die stoelt op een 

sociaal-democratische visie op de samenleving en de toekomst. Dat heet ideologie. Misschien is het gebrek 
aan ideologie in de huidige PvdA wel de beste verklaring voor de verkiezingsnederlaag.

NEDERLAND GAAT VERANDERENNEDERLAND GAAT VERANDEREN
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PvdA-Hoorn succesvol tijdens de 
begrotingsbehandeling in november
Begin november werd de gemeen-
telijke begroting voor het jaar 2007 
vastgesteld. De PvdA-Hoorn heeft 
tijdens de behandeling van de be-
groting enkele amendementen en 
moties ingediend, welke zijn aan-
genomen door de gemeenteraad. 
De PvdA-Hoorn drukt hiermee een 
sociaal-democratische stempel op 
de begroting voor 2007. Hieronder 
leest u welke wijzigingen de PvdA 
in de begroting initieërde.

Koppelen vraag en aanbod bij 
stages 
Om vroegtijdig schoolverlaten te helpen 
voorkomen werd het college opgeroepen de regie te nemen 
om scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
bijeen te brengen voor het koppelen van vraag en aanbod van 
stages. Dit zou bijvoorbeeld moeten leiden tot een stagebank 
waar vraag naar en aanbod van verschillende soorten stages 
bij elkaar worden gebracht. De PvdA heeft hierbij ook speciale 
aandacht voor inburgeraars, welke vaak moeite hebben om 
een zogenaamde snuffelstage te vinden. Dit amendement werd 
ingediend samen met GroenLinks, VOCH en CDA. 

Reguliere formatie voor buurtmoeders 
Buurtmoeders vervullen volgens de PvdA-Hoorn een belangrij-
ke brugfunctie tussen ouders, onderwijs en Bureau Jeugdzorg. 
Om hun werk goed te doen, dienen de buurtmoeders een ver-
trouwensband op te bouwen met hun omgeving. Ze zijn echter 
aangesteld in de DUP-regeling, die is gericht op uitstroom naar 
een reguliere baan. Hierdoor gaat het netwerk snel verloren en 
moet een nieuwe buurtmoeder opnieuw beginnen. Het amende-
ment is erop gericht de buurtmoeders regulier aan te nemen. Dit 
amendement werd ingediend samen met D’66.

Prestatieafspraken over jon-
gerenwerk en een internetcafé 
in de Grote Waal met Stichting 
Netwerk
In het verleden is extra budget voor 29 uur jon-
gerenwerk beschikbaar gesteld. De PvdA wil 
deze uitbreiding behouden. Daarnaast werd 
besloten een internetcafé te starten in het 
wijkcentrum Grote Waal. Volgens de fractie 
kan dit een positieve bijdrage leveren aan het 
jongerenwerk en mist er in de Grote Waal nu 
een plek waar jongeren prettig kunnen verblij-
ven. Het internetcafé kan als pilot fungeren 
voor andere wijkcentra. Dit amendement werd 
ingediend samen met GroenLinks, CDA en 
VOCH.

Kunstenaarsvereniging Hoorn 
en Omstreken
De Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken kreeg eerder te 
maken met bezuinigingen, waardoor gekort werd op de kosten 
van een coördinator. Nu er een nieuw bestuur is, heeft de PvdA 
het initatief genomen voor een amendement op de begroting, 
waarmee de oorspronkelijke bezuiniging teruggedraaid wordt. 
Kunst is zeer belangrijk voor de PvdA, het bindt mensen en 
biedt hen een breed perspectief op onze wereld. Dit amende-
ment werd mede ingediend door CDA en D66.
 

Preventiebeleid met betrekking tot over-
gewicht en gezond gedrag onder de jeugd
De PvdA heeft het college gevraagd om binnen het gezond-
heidsbeleid prioriteit te geven aan het voorkomen van overge-
wicht bij jongeren. Vooral de toename van obesitas op jonge 
leeftijd brengt later gezondheidsrisico’s met zich mee.

Judith de Jong, fractievoorzitter
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 fractievoorzitter Judith de Jong

Ideeënmarkt
Voorafgaand aan het begrotingsdebat konden organisaties en 
inwoners van Hoorn aan het college en de gemeenteraad hun 
ideeën tonen. Het woord ‘begrotingsmarkt’ is misschien voor 
deze dag geen ‘goed’ woord. Het is meer een ideeënmarkt, 
waar wordt gebrainstormd over ideeën die lokale organisaties 
hebben. De dag werd van beide kanten (zowel de raad en het 
college als de lokale verenigingen en stichtingen) positief erva-
ren. De raad en het college toonden veel interesse in de ideeën 
van de organisaties. 

Kloostergroep
De Kloostergroep presenteerde het idee van een historische 
wandeling door Blokker. Onder andere Wil Schaaper, aanwe-
zig namens de Kloostergroep, gaf informatie over dit idee. Dat 

Schaaper ook erg creatief is, bleek wel uit de maquette 
die hij had gemaakt. Op de maquette is de route te 

zien die volgens de kloostergroep de historische wandeling 
door Blokker weergeeft. “Ik had deze maquette gemaakt om de 
raadsleden en het college te laten zien wat we van plan zijn”, 
vertelt Schaaper. “Het sloeg goed aan omdat de mensen niet al-
leen een verhaal hoorde, maar er ook een beeld bij zagen. Het 
wordt door de maquette voor de meesten een stuk duidelijker 
wat onze ideeën zijn”. 

Door de begrotingsmarkt zijn de oren en ogen van de raadsle-
den en het college geopend voor lokale ideeën. In de raad is al 
over een aantal onderwerpen, die bij de begrotingsmarkt naar 
voren kwam, gesproken. Een zeer positieve dag die bruist van 
ideeën. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Koen Kluft, medewerker Prospect

begrotingsmarkt geslaagd experiment



Islam, als religie, kent geen democratie
De moslim leeft net zoals anderen in Nederland in een land 
waar kerk en staat gescheiden zijn. Kan een moslim zich met 
dit gedachtegoed verenigen? Kan een moslim zich vinden in 
een Westerse democratie? 
Enerzijds kent de Islam als religie geen democratie. Dit geldt
overigens ook voor het Christendom en het Jodendom. Ander-
zijds bevat de Islam als geloof begrippen die tot onderbouwing 
van democratische staatsvorm kunnen leiden. Het kan dus 
zijn dat Islam als geloof verenigbaar is met het democratische 
gedachtegoed. In de Islam moeten de moslims bijvoorbeeld 
hun leiders kiezen. 

Er wordt nu steeds harder geroepen dat de Islam niet past in 
onze democratie. Dit wordt gebaseerd op bepaalde gedragin-
gen van sommige moslims in Nederland en in de rest van de 
wereld. Sommige Neder-moslims vinden dat zij niet mogen 

In de 
afgelopen periode 
heeft de PvdA-Hoorn drie 
debatten georganiseerd over Islam in Nederland. 
In het eerste debat werd er gesproken over hoe 
de moslim naar de samenleving in Nederland 
kijkt. Het tweede debat stond in het teken van 
werken met een hoofddoek. Op 16 november j.l. 
tijdens het derde debat stond het thema Islam en 
Democratie centraal. Een actueel thema, in het 
kader van de landelijke Tweede Kamer 
verkiezingen. 
De panelleden waren dit keer burgermeester 
Onno van Veldhuizen, CDA-fractievoorzitter 
Michiel Pijl en Emir Ertas van de Stichting Islam 
en Dialoog. De laatste heeft al eerder deelgeno-
men aan een van onze vorige debatten.

stemmen omdat de 
Nederlandse wet-
geving door mensen
is gemaakt niet door 
Allah. De inbreng 
van een kleine groep 
moslimdeelnemers aan 
het debat bevestigde 
helaas dat ook wij in 
Hoorn te maken heb-
ben met aanhangers van 
deze gedachte. Voor hen 
blijft de vraag bestaan in 
hoeverre hun levenswijze 

te rijmen is met de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor 
de vraag rondom het hoofdthema van alle debatten die in Hoorn 
gehouden zijn: is integratie mogelijk voor groepen die de waar-
den van de Nederlandse samenleving (h)erkenen? Toch blijven 
we hoopvol. In dialoog blijven zou kunnen helpen om verdere 
radicalisering te voorkomen.

Kholoud Al Mobayed, raadslid
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Is er een combinatie mogelijk tussen de 
islam en democratie?  

Tijdelijke vervanging 
wegens zwangerschap

Dilek Küçüksantürk, fractievolger en burgercie.lid
Boedijnhof 13, 1628 SB Hoorn, tel. 06-12512436,  
email: dilek_kucuksanturk_pvda@hotmail.com 
beroep: student rechten Vrije Universiteit  A’dam

Dilek is al vanaf de start van de fractie fractiemede-
werker. Zij verzorgt de fractieverslagen en  andere 
administratieve werkzaamheden.

DE VERVANGER

PvdA-raadslid Kholoud al Mobayed is in verwachting van haar 
tweede kind. Namens de redactie van harte gefeliciteerd. Sinds 
een jaar is het wettelijk mogelijk dat een raadslid tijdelijk vervan-
gen wordt door een nog niet gekozen, maar wel op de kieslijst 
staande opvolger. Dilek Küçüksantürk, die op de twaalfde plaats 
van de kandidatenlijst staat is bereid haar plaats in te nemen. 
Zij heeft  inmiddels al veel ervaring opgedaan als fractiemede-
werker. Kholoud gaat 22 jan. met zwangerschapsverlof. Dilek 
zal haar vervangen in de daaropvolgende 16 weken. 
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Het programma van de PvdA-Noord-Holland 
voor de periode 2007 tot 2011 is eind november 
in de Aristovergaderzalen in Amsterdam-Sloter-
dijk vastgesteld. Naast een zevental afdelingen 
had ook de PvdA-Hoorn een aantal wijzigings-
voorstellen op het concept verkiezingspro-
gramma ingeleverd. Met tevredenheid kijken 
de afgevaardigden vanuit Hoorn (Dennis Bruin, 
Simon Broersma en Ed Wagemaker) terug op de 
behandeling. Het succes van de Hoornse in-
breng begon al aan het begin toen duidelijk werd 
dat ons voorstel om de titel van het programma 
te wijzigen van ‘Kansen pakken’ naar ‘Kansen 
bieden – Kansen pakken’. 

Zo’n negentig procent van de overige door Hoorn ingediende 
ideeën zijn overgenomen door de programmacommissie. Het 
gaat daarbij ondermeer over: 
 - provinciale steun voor het monumentale erfgoed, 
 - vermindering van de regeldruk bij stagebedrijven, 
 - meer mogelijkheden bieden voor leerwerkplekken,
 - in samenwerking met gemeenten ontwikkelen van   
     kleinschalige bedrijfsruimtes voor startende 
   ondernemers.
 - industrieterreinen dienen aan te sluiten bij    
     bestaande bebouwde (industrie)terreinen en 
   een logische aansluiting te hebben op bestaande   
     wegenstructuur,
 - verbetering van het zeesluizencomplex in IJmuiden,
 - betere aansluiting van stadsvervoer op het 
   regionale openbaar vervoer,
 - een verhoging van de Brede Doeluitkering (BDU),   
   zodat er concretere resultaten worden geboekt 
   bij nieuwe en veilige en wegenr of  fi etspaden,
Deze ideeën haalden ongeschonden de eindstreep.

Minder succesvol was de Hoornse delegatie bij het voorstel van 
(tijdelijke) ambtenarenwisseling tussen gemeenten en provincie. 
De mening  van de PvdA-Hoorn is dat kleinere gemeenten hier 
niet op zullen zitten te wachten. De vergadering besliste anders. 

Vermindering statenleden
Dat gold ook voor het voorstel van de programmacommissie om 
het nieuwe aantal van 55 statenleden te verminderen naar de 
hoeveelheid van een grote stad als Amsterdam. Ons pleidooi 
om de huidige vermindering naar 55 als voldoende te beschou-
wen, werd niet door de vergadering overgenomen. 

Provinciaal popfestival
In het concept werd ook voorgesteld een provinciaal popfesti-
val te organiseren. Daar dachten de Hoornse afgevaardigden 
anders over. Zij vinden dat er voldoende popfestivals in Noord-
Holland plaatsvinden. Een bundeling daarvan leek ons beter. 
Ook voor deze mening kregen we geen meerderheid.

Grondbeleid en Schiphol
De onderwerpen grondbeleid en Schiphol kregen de meeste 
aandacht in de vergadering. De programmacommissie stelt voor 
te streven naar een actief provinciaal grondbeleid wat moet uit-
monden in een provinciaal grondbedrijf. De verdedigers, Peter 
Visser en Freddy Weima wisten de ruim honderd aanwezigen te 
overtuigen van de noodzaak, waarbij ze ook aangaven dat het 
al jarenlang de lijn van de PvdA-fractie was. Met een tekstwijzi-
ging, waarin iets meer speelruimte voor onderzoek zit, werd dit 
voorstel aangenomen. 
Schiphol met haar overlast leidde tot een stortvloed aan amen-
dementen, vooral vanuit de afdelingen rondom Schiphol. In 
grote lijnen had de afdeling Hoorn te kennen gegeven dat ze de 
voorstellen van die afdelingen zou steunen. Dankzij een goede 
inhoudelijke discussie is een aantal voorstellen die betrekking 
hebben op geluidsoverlast en milieu-
belasting, door een aanscherping 
van het huidige beleid, aangenomen.

Voorzitter Gerrit Valk wist in twee uur 
tijd op behendige wijze alle voorstel-
len tot tevredenheid van de aanwezi-
gen door de vergadering te loodsen. 
Een klinkend, kort en krachtig pro-
gramma moet straks bij de provinci-
ale verkiezingen op 7 maart de PvdA 
weer in de juiste positie brengen, 
beter dan de landelijke verkiezingen 
in november lieten zien. 

   
Ed Wagemaker, kandidaat  Provinciale Staten

Afdeling Hoorn haalt provinciaal veel binnen

Onze redacteur Koen Kluft is een goede kennis 
van het nieuw gekozen Tweede Kamerlid Lea 
Bouwmeester. Op zijn verzoek geeft zij een korte 
reactie op de campagnetijd.
 “Campagne voeren vind ik ontzettend leuk! Gezellig met de 
‘rode familie’ de straat op, allerlei 
mensen spreken en op de gekste 
plaatsen verzeild raken. Overdag 
hard werken en de dag afsluiten 
met alle vrijwilligers in de kroeg. We 
hebben menig kroeg rood gekleurd 
in de campagne... 

Campagne voeren was natuurlijk 
niet altijd even makkelijk, sommige dagen waren wegens de vele 
afspraken erg vermoeiend. Ik was veel onderweg, van Groningen 
tot Enschede en weer terug naar Almere. Samen met de Jonge 

Socialisten heb ik zelfs campagne gevoerd op Urk (heeft 
nog stemmen opgeleverd ook!). Ik ben een fanatieke 

hardloper, maar in campagnetijd hoef je dat niet te doen om in 
conditie te blijven. Door de diversiteit aan mensen die ik heb 
ontmoet en de activiteiten waaraan ik heb deelgenomen, ben ik 
het toch leuk blijven vinden. 
Een greep uit mijn ondernomen activiteiten:  fl yeren, werkbezoe-
ken afl eggen, debatteren, speed-daten,  gastles geven op school 
etc.  Door de verschillende plekken waar ik ben geweest en de 
gesprekken die ik heb mogen voeren, heb ik veel informatie 
gekregen over wat mensen bezighoudt. Daarom heeft campagne 
voeren voor mij twee doelen: mensen enthousiast maken voor de 
PvdA en informatie krijgen van mensen over wat hen bezighoudt. 
Allebei belangrijk. 

Tot slot wil ik mijn dank en  respect uitspreken voor alle vrijwil-
ligers die ik in het hele land heb ontmoet. Dat zijn de mensen die 
ervoor hebben gezorgd dat de PvdA zichtbaar was op straat. Ook 
op de momenten dat het allemaal niet even vlekkeloos verliep. 
De vrijwilligers zijn hard nodig en die waren er!” 

Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid

Kersvers kamerlid aan het woord

5



Peter Visser, de nieuwe 
lijsttrekker van de 
PvdA-Noord-Holland
"Heel blij en vereerd voel ik mij om gekozen te zijn tot lijst-
trekker van de PvdA-Noord-Holland. 
Vooral blij ben ik met de duidelijke uitslag. 
Ik zie dat als een blijk van vertrouwen in 
de manier waarop ik nu als fractievoorzit-
ter en oppositieleider bezig ben. Hoewel 
Amsterdammer, heb ik in de campagne 
duidelijk aangegeven mij als provinciaal 
politicus in te zetten om van Texel tot het 
Gooi de provincie een stimulerende en 
helpende bestuurslaag te laten zijn die 
goede initiatieven overal helpt uitvoeren. 

Uiteraard wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. 
Speciale dank voor hen die mij in Hoorn gesteund hebben in 
de campagne en de velen die gemaild of geschreven heb-
ben. Dat zij op mij gestemd hebben en ook andere leden in 
hun omgeving hebben aangeraden om op mij te stemmen. 

Het waren verkiezingen waar je heel veel tijd en energie in 
moest stoppen, terwijl er regelmatig signalen waren dat men 
er niet echt op zat te wachten. Er hebben zo’n 2300 men-
sen gestemd. Als zije allemaal op de uitslagenavond waren 
gekomen dan waren het er wel heel erg veel geweest. Maar 

Zelfonderzoek. De PvdA is er maar druk mee. Wat 
is de oorzaak van de volslagen onverwachte verkie-
zingsnederlaag? Nog geen jaar geleden was de PvdA 
de gedoodverfde winnaar van de titanenstrijd tussen 
het CDA en de PvdA. Tot aan 60 zetels voor de PvdA 
voorspelden de opiniepeilers. We kennen het resul-
taat, vrijwel gehalveerd in de einduitslag.

Zelfonderzoek. Inmiddels heeft het partijbestuur een 
evaluatiecommissie ingesteld met aan het hoofd oud-
vakbondsman Ruud Vreeman, huidig burgemeester 
van Tilburg. Op verschillende niveaus is inmid-
dels uitvoerig gediscussieerd over het hoe en wat, 
en waarom. De adviesraad van de PvdA heeft haar 
bijeenkomst gehad, het politieke Forum heeft een 
sessie achter de rug en ook de campagnecoördinato-
ren uit het land hebben met elkaar gesproken. Onder-
tussen wordt er op de afdeling communicatie van de 
Vrije Universiteit al maandenlang onderzoek gedaan 
door prof. Kleinnijenhuis en zijn collega’s naar het 
effect van de handelingen van de lijsttrekker op de 
media en vervolgens de reacties van de kiezer op de 
weergave via de media. 

Uw redacteur was aanwezig bij deze drie bijeenkom-
sten en doet hierbij verslag. 

Opgevangen bij het Politiek Forum
Zo’n honderdvijftig personen vullen de (expres wat donkere?) 
zaal van het Academiegebouw in Utrecht. Alle aanwezigen wil-
len, heet van de naald, hun vragen, opmerkingen, frustraties en 
aanbevelingen kwijt. De Volkskrant meldt de volgende dag dat 
de PvdA zowel rechts al links wil. Duidelijke conclusies of zelfs 
maar een nieuwe richting is (nog) niet te duiden. De navolgende 
opmerkingen van de Politiek Forumleden geven de verwarring 
weer.
- “We zijn in het midden platgereden.”
- “Zijn we nu een sociaal liberaal of een sociaal democratische 
partij?”
- “Hou je eigen koers, laat zien waar je voor staat.”
- “Je moet een progressieve partij zijn, internationaal gericht.”
- “Een bondgenootschap met Groenlinks is keihard nodig.”
- “Onze boodschap is onduidelijk overgebracht.”
- “We waren niet meer in staat om een helder verhaal over de 
AOW en de hypotheekrenteaftrek te vertellen.”

Na de eerste discussieronde wordt gesproken over meer inhou-
delijke thema’s. Alom wordt onderkend dat de PvdA de SP heeft 
onderschat. Maar hoe stel je je te weer? “We willen niet sociaal 
liberaal zijn, geen D66,” wordt gezegd. “Misschien moeten we 
sceptischer worden over marktwerking.” De aanwezigen zijn er-
over eens dat de PvdA moet moderniseren, blik op de toekomst 
en vernieuwing met duidelijke standpunten, internationaal ge-
richt. Daar tegenover wordt beweerd dat we “misschien teveel 
inhoud hebben”. Had Wouter bos niet meer staatsman 
moeten zijn?

2300 mensen zijn maar 18% van het ledental. Zo bekeken 
wordt het cijfer 2300 wat minder indrukwekkend. 
Daar staat tegenover dat het winnen van deze verkiezing 
mij wel een sterker mandaat geeft; sterker dan wanneer 
een commissie mij voordraagt en ik puur door applaus op 
de gewestelijke vergadering gekozen zou zijn. Dat voordeel 
ervan moet je ook eerlijk over zijn. 

Het elkaar bestrijden is nu allemaal achter de rug en de een-
heid in de fractie heeft er niet echt onder geleden. Freddy 
Weima, mijn tegenkandidaat, heeft mij royaal gefeliciteerd 
en ook al direct een mail aan zijn achterban gestuurd om nu 
volop de steun aan mij te geven. Zo hoort dat ook, zou je 
kunnen zeggen, maar ik vond het toch mooi om te zien dat hij 
daar gelijk werk van maakte. Kortgeleden heeft Freddy ken-
baar gemaakt dat hij wegens een andere werkkring bedankt 
voor het statenlidmaatschap. Zijn plek (nr. 5) valt daardoor 
vrij. De mannen die lager stonden schuiven nu twee plekken 
door om de man-vrouwverhouding te eerbiedigen. 
Uiteraard begint het echte werk nu pas. De campagne moet 
in de steigers worden gezet. Verder zal ik…. 

Man hou toch op roept er nu iets in mijzelf. Je hebt gewon-
nen en geniet daar nu gewoon even van. Nou dat heb ik 
dan maar gedaan. Ik heb gelijk bij ons meest favoriete res-
taurant  een tafel gereserveerd. Want als er een mijn dank 
verdient dan is het wel mijn vrouw. Het schijnt heel oubollig 
te zijn om dat zo te zeggen, nou dan ben ik maar met heel 
veel overtuiging oubollig. Zij heeft als geen ander mij gehol-
pen, gesteund en ook aangehoord, soms zelfs midden in de 
nacht."  

psvisser@cs.com
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Zelfonderzoek PvdA moet leiden tot meer 
inzicht in reden van verlies    
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Partijvoorzitter Michiel van Hulten en Wouter Bos vinden dat 
er meer geïnvesteerd moet worden in PvdA-mensen en hun 
opleiding. En ze kunnen zich vinden in de mening van het Poli-
tiek Forum dat de internationalisering door moet gaan. Wouter 
bekent dat hij de kracht van de SP heeft onderschat. Maar mis-
schien slaat Thomas van der Dunk, partijfi losoof en criticaster, 
de spijker op zijn kop. Het ontbreekt volgens hem aan emotie 
en bezieling binnen de PvdA”. 

Opgevangen bij de campagnecördiatoren 
De ervaringen van de mensen in de verschillende afdelingen 
zijn zeer gevarieerd. Sommigen zijn zeer enthousiast over het 
aangeleverde materiaal en de ondersteuning van de campagne-
mensen op het partijbureau, anderen zijn sceptischer. Maar ook 
hier is de sterke behoefte om meer de diepte in te gaan. 

“Al eerder dan in de proloog van de verkiezingen was het 
duidelijk dat we onvoldoende heldere standpunten hadden”. De 
woordvoerder van de afdeling Utrecht windt er geen doekjes 
om. “We hebben onvoldoende ruggegraat laten zien”. Het heeft 
ons ontbroken aan een “kuitenbijter of een lijsthufter”, zegt een 
ander. “We ontbeerde een soort Schaefer, om tegenwicht te 
bieden aan de rol van Maxime Verhagen. Misschien is Wouter 
Bos te empatisch. Tussen de ‘gewone’mensen begrijpt hij hun 
zorgen, maar voor het keiharde politieke spel is hij te aardig”. 
De aanwezigen worden steeds vrijer in hun beoordelingen. “We 
zijn teveel in het defensief geweest”, en “uiteindelijk hadden we 
het alleen nog maar over voedselbanken”.

Ruud Vreeman is de avond aanwezig als toehoorder. Hij onder-
schrijft een groot gedeelte van het voorgaande. “Belangrijk is 
eigen zelfbewustzijn, een vooruitstrevende, internationale 
koers en zoeken naar een constructieve wijze 
van discussiëren”. Hij relativeerde het goed van 
Balkenende: “Het is historisch dat een zittende 
premier verliest, dat moet je ook koesteren”. 

Opgevangen bij de lezing van 
prof. J. Kleinnijenhuis, 
Communicatie (VU) 
Al sinds 1992 doet Jan Kleinnijenhuis onderzoek 
naar de invloed van het nieuws op de verkiezings-
uitslag. Aan de ene kant wordt bepaald in welke 
mate bepaalde soorten nieuws in de media naar 
voren komen, aan de andere kant worden opinie-
peilingen gehouden onder de kiezers. “De media is 
elke dag op zoek naar slecht nieuws en kijkt in de 
dagen daarna hoe het zich herstelt”. Kleinnijenhuis windt er 
geen doekjes om. Door globalisering, ontzuiling en de snelheid 
van het nieuws is elke dag een nieuwe topic nodig, volgens de 
professor. “Kritiek in de campagne moet je juist versterken”, 
is zijn mening. Maar waar je vooral op in moet zetten is dat 
je zelf de thema’s (the topics) bepaald in de discussies en de 
media. Simpele kreten als: we halen veertien zetels (D66) wordt 
vervolgens het issue in de krant en uitgangspunt van de verdere 
beoordeling. De professor toont aan de hand van grafi eken, 
gebaseerd op onderzoek, hoe negatief het heeft gewerkt dat 
de PvdA de verschillen met de SP niet heeft benadrukt. De 
kiezer zag geen verschil. Dan maakt het ook niet uit of je jouw 
traditionele PvdA-stem nu eens vergeeft aan de SP. “Mensen 
kiezen voor winnaars en Balkenende had de schijn mee”. “Bos 
jakkerde door het land, terwijl Balkenende en Marijnissen meer 
de staatsman uithingen”. 

Jan Kleinnijenhuis beklemtoont het belang van de stemwijzer. 
“Ruim een miljoen mensen hebben de stemwijzer geraad-
pleegd. Daarvan is een categorie die het best al weet, maar 
bevestiging zoekt. Als ze bij een andere partij uitkomen dan hun 

oorspronkelijke keus, gaan ze toch sterker letten op de 
partij van hun uiteindelijke keus. Dat zal in het stem-

hokje nauwelijks van invloed zijn. Maar voor de grote categorie 
(zo’n 30%) zwevende kiezers maakt dit wel degelijk verschil 
en leidt het tot verandering van keuze”. De vertaalslag van 
programma naar stellingen in de stemwijzer moet degelijk voor-
bereid worden, vindt hij. “Verkeerde uitgangspunten in het PvdA 
programma leidde tot oneigenlijke standpunten in de stemwij-
zer, waardoor veel PvdA-stemmers terecht kwamen bij de PvdD 
en SP”. Hij gaf nog een treffend voorbeeld. “Hoe vreemd ook, 
maar de VVD had in haar programma nauwelijks een standpunt 
ingenomen over immigratie, waardoor het ontbrak in de stem-
wijzer. Gevolg: VVD stemmers belandden bij de groep Wilders”. 
De neergaande lijnen van de getoonde grafi eken ondersteunen 
het betoog van de professor als hij de cruciale momenten voor 
de PvdA belicht. Dat waren achtereenvolgens het uitgespro-
ken gebrek aan vertrouwen m.b.t. nieuw gekozen allochtonen 
raadsleden, de AOW-discussie, de hypotheekrenteaftrek, de Ar-
meense kwestie, het draaien, het interview in de Telegraaf (“ze 
maken mij kapot”) en het interview in Buitenhof met Margreet 
de Boer en Van den Berg. In de laatste week is de opgaande 
lijn ook zichtbaar. Jan kleinnijenhuis: “Toen bleef Wouter Bos 
herhalen dat hij zou gaan winnen. U ziet het, dat werkt. Daar 
voelen mensen zich bij thuis”.

Ed Wagemaker, medewerker Prospect

Op vrijdag 10 november bracht 
Wouter Bos een bezoek aan 
Hoorn. Hij kwam met zijn cam-
pagnebus om 14.45 uur aan 
op de Roode Steen. Daar-
vandaan liep hij samen met 
PvdA-kamerlid John Leerdam, 
europarlementariër Dorette 
Corbey en kandidaat-ka-
merlid Patricia Linhard naar 
het begin van het Grote 
Noord. Daar sprak hij op de 
zeepkist de samengekomen 
menigte toe. De bood-
schap? De PvdA investeert 

meer in zorg, onderwijs en het milieu 
dan het huidige kabinet.

Vervolgens werden omstanders in de gelegenheid gesteld om 
via de microfoon vragen op Wouter af te vuren. Vóór zijn vertrek 
naar weer een andere campagnestad deelde Wouter Bos rozen 
uit en ging individuele gesprekken aan met de omstanders. Om 
15.30 uur vertrok de PvdA-karavaan richting Alkmaar. 

Hieronder een foto-impressie van het bezoek van Wouter Bos.

Wouter Bos voerde 
campagne in Hoorn
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In de vorige Prospect is raadslid Toon van de Wijdeven 
uitvoerig ingegaan op de dilemma’s bij de ontwikkeling 
van het Oostereiland. Met ondersteuning van de PvdA-
groep die zich bezig houdt met het Oostereiland zijn er in-
middels weer een paar belangrijke stappen ondernomen 
richting realisering van een acceptabele invulling van het 
Oostereiland. Nog lang niet alle problemen zijn opgelost. 
Met name het verkeersaspect in het Havengebied baart 
nog zorgen. Niet alleen bij de politici, maar zeker ook bij 
de Havenkwartier- en Visserseilandbewoners. Toon van 
de Wijdeven praat u weer even bi.: 

Ruime meerderheid van de raad steunt visie 
van de PvdA-Hoorn
“In het oktobernummer van Prospect hebben we aangegeven 
welke kaders ons voor ogen staan bij de ontwikkeling van het 
Oostereiland. Dat we een goede keuze hebben gemaakt is 
inmiddels gebleken; een ruime meerderheid van de gemeente-
raad steunt ons in deze hoofdlijnen. Op weg naar de defi nitieve 
besluitvorming door de gemeenteraad mogelijk al in januari 
2007, zie je een meerderheid ontstaan, die zich schaart om het 
‘Historisch Model. Dit houdt in, dat men het historische deel van 
het Oostereiland wil behouden in zijn huidige staat, met hier en 
daar enkele aanpassingen en beperkte woonvoorzieningen ten 
behoeve van de veiligheid en exploitatie van de gebouwen. Men 
kiest voor veel open ruimte op het eiland, met als ondersteuning 
een bescheiden horecapaviljoen.

Het college van B&W  heeft in november een tweede nieuws-
brief uitgegeven over de ontwikkelingen. Hierin is goed weerge-
geven welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan.
Ook kunt u zien welke stappen het college wil gaan zetten 
om de vaart erin te houden. Kijk op de gemeentelijke website 
Hoorn.nl en volg de ontwikkeling.
De Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier heeft haar 
zorgen uitgesproken over de toename van de verkeersdruk in 

Oostereiland….win(s)d(t) in de zeilen?

Het Oostereiland rond 1715 op een schilderij van Jan Claesz. Rietschoof
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Schelphoek
“Hoorn een bruisende stad, waar iedere dag toch van alles 
gebeurt. Nog geen maand geleden werd er een offi ciele start 
gemaakt met de aanleg van de jachthaven op de Schelphoek. 
Gedeputeerde Hans Schipper ging 
aan de slag om het eerste grond-
verzet te doen bij de bestaande 
strekdam. Ik vind dat het een 
mooie jachthaven wordt, waar veel 
ruimte ingeruimd is voor het wed-
strijdzeilen. Hoorn krijgt op deze 
manier een goede kans om meer 
kinderen kennis te laten maken 
met het zeilen in het algemeen en 
het wedstijdzeilen in het bijzonder. 
Ieder jaar blijkt er bij veel kinderen 
belangstelling te zijn om via de 
jeugdsportpas kennis te maken 
met de zeilsport. Ik denk dat het 
strandje met deze voorziening ook 
aantrekkelijker wordt. Er is meer reuring in het park en dat zal er 
voor zorgen, dat de sociale controle zal toenemen, vooral in de 
avond en de nacht. De fractie van de PvdA heeft ervoor gepleit 
om voor het strandje een goede voorziening te hebben. Je moet 

dan denken aan horeca en toilet. Het college gaat serieus kijken 
of deze wens ingevuld kan worden.” 

Centrumgebied Bangert-Oosterpolder
“De prijsvraag voor het centrumgebied is mislukt. Dat betekent 
dat we meer tijd nodig hebben om de permanente scholen en 
de winkels te realiseren. We gaan nu keihard werken aan een 
herstart voor het gebied. We zullen voor de nieuwe wijkbe-
woners zo snel als mogelijk semipermanente voorzieningen 
verzorgen. De ontwikkeling van de wijk gaat door en we zullen 
ervoor zorgen, dat het een kwalitatieve mooie wijk wordt met 
een goed centrumgebied”. 

Blauwe Berg
“De Blauwe Berg blijft ook spannend. In december wordt er 
gestart met de rotonde en de ontsluitingsweg. We zijn hard 
bezig met de andere voorzieningen, zoals dansgelegenheid en 
bioscoop, ook de woningbouw wordt meer ingepast in het groen 
en iets verder van het oorspronkelijke lint van het Keern”. 

“Als u vragen heeft over mijn werkzaamheden, dan kunt u mij 
ook bellen (0229-252210).”  

Jack van Es, wethouder 

het havengebied en hierover een brief gestuurd naar het college 
met een afschrift aan de raad. Vanuit de fractie gaan we om de 
tafel zitten met deze vereniging, omdat men ook bereid is te 
willen meewerken aan wat men zelf noemt een ‘prachtige’ ont-
wikkeling van het Oostereiland. De fractie hoopt ten slotte, dat 
de klankbordgroep de ontsluiting van het eiland via het Vissers-

eiland nog eens wil overwegen, omdat voor een meerderheid 
van de gemeenteraad ontsluiting via de bestaande route wordt 
uitgesloten. De opstelling van de brandweer, dat de huidige ont-
sluiting onvoldoende is wordt door ons onderschreven. Tevens 
ontstaat door de verbinding van beide eilanden een boeiende 
wandelroute langs de Hoornse IJsselmeerkust.

De fractie wenst onze projectwethouder Jack van Es wijsheid 
toe bij het formuleren van het collegestandpunt en ziet uit naar 
de raadsvergadering van januari, waarin de raad de kaders zal 
vaststellen, die de deur openen naar een boeiende ontwikkeling 
van dit deel van het havengebied.

Toon van de Wijdeven, raadslid

Het woord is aan wethouder Jack van Es



Judith, Simon, Piet, Alex, Levent, Trees, 
Toon, Jaap en Ed in de gevangenis!
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De PvdA-Hoorn heeft op maandag 27 november een 
zeer interessant werkbezoek gebracht aan de 
penitiaire inrichting de Eenhoorn in Zwaag, oftewel in de 
volksmond ‘de Glasbak’ genoemd.

Erin is net zo moeilijk als eruit
De raadsleden en bestuursleden moesten eerst alles afgeven 
aan de portier om vervolgens 
door een detectiepoortje te 
lopen. Heel wat hilariteit bracht 
dit met zich mee, want bij som-
mige collega’s bleef het poortje 
piepen. Piet moest naast 
zijn riem zelfs zijn schoenen 
uitdoen. Geconstateerd te 
hebben dat je er niet makke-
lijk uit komt en dus ook zeker 
niet makkelijk in komt, werden 
wij enkele ogenblikken later 
zeer hartelijk ontvangen door 
de unitdirecteur Jan Douw. 
Tijdens de lunch werden wij 
bijgepraat over het wel en wee 
in de gevangenis. Jan Douw 
is vanaf het begin, in 1989, 
directeur bij de gevangenis. 
Daarnaast vallen nog twee 
gevangenissen onder zijn regime: de open inrichting aan het 
Keern en de open gevangenis Westlinge in Heerhugowaard. De 
gevangenis in Zwaag is een huis van bewaring met daarbij een 
speciale afdeling voor psychiatrische gedetineerden en sinds 
1 november een aparte jeugdafdeling voor 12 tot 18 jarigen. 
In de gevangenis zitten doorgaans 335 gedetineerden en er 
zijn 200 personeelsleden actief. In de open inrichting aan het 
Keern zitten 30 gedetineerden met 7 personeelsleden. Aan het 
Keern vertoeven gedetineerden die hun straf er bijna op hebben 
zitten en die voorbereid moeten worden op hun terugkeer in de 
samenleving. In totaal zijn er in Nederland 15000 gedetineer-
den. In de gevangenis in Zwaag heeft 5% van de gedetineerden 
een ernstige psychische stoornis. Bijna de helft van de gedeti-
neerden is licht verstandelijk gehandicapt. Dit laatste vonden wij 
toch wel een opzienbarend feit.

Wat betekent de gevangenis voor Hoorn?
De relatie met de gemeente Hoorn is goed. De gevangenis 
biedt veel werkgelegenheid voor Hoorn en omstreken. De ge-
meente heeft tegenwoordig een belangrijke rol in het 
re-integratieproces van gedetineerden. Gevangenen die de 
gevangenis verlaten krijgen, als zij in Hoorn gaan wonen, een 
intakegesprek met de gemeente op het gebied van wonen, 
papieren en andere hulpvragen die vanuit de ex-gedetineerden 
zelf komen.

Het recidieven cijfer is in Nederland gemiddeld 70%, vertelt de 
directeur. Dat vinden de aanwezige PvdA-ers hoog. 70% van 
de ex-gedetineerden vallen dus weer terug in de criminaliteit. 
Overigens is de criminaliteit in de afgelopen 25 jaar niet gestegen 
in Nederland en zijn de TBS-ers die zich onttrekken aan hun 
begeleiders ook sterk verminderd. Dit laatste komt helaas niet in 
het nieuws. Telkens als weer een TBS-er ontsnapt, staan kamer-
leden en de media klaar om strengere maatregelen te eisen. De 
beeldvorming klopt vaak niet met de werkelijkheid. Het gevange-

niswezen en justitie zouden meer aan PR-beleid moeten 
doen en ook meer uitleggen aan de buitenwereld wat zij 
precies doen, aldus de gevangenisdirecteur.

Werkervaring is van groot belang
Binnen de gevangenis in Zwaag zijn er ook echte bedrijven 
actief, zowel een metaalbedrijf als een houtbedrijf. 
Gedetineerden maken producten voor echte klanten. De 
eventuele winst vloeit terug naar justitie. Om ex-gedetineerden 
terug te brengen in de samenleving zouden werkervaringsplaat-
sen heel goed zijn. Er zijn best werkgevers die deze plekken 
aanbieden, maar ze willen er absoluut geen ruchtbaarheid aan 

geven. Het blijft overigens 
moeilijk om ex-gedetineerden 
uit de criminaliteit te houden. 
Vaak komen ze weer in aan-
raking met dezelfde boefjes 
en criminele groepen.  
Het landelijke beleid, vin-
den alle aanwezigen, is te 
regressief het zou veel meer 
preventief moeten worden. 
Al op de basisscholen kan je 
de leerlingen er zo uitpikken 
waar het niet goed mee gaat. 
De directeur vertelt dat een 
jongere die zich bij de jeugd-
gevangenis meldt er al 350 
uur hulpverlening op heeft 
zitten. Er zijn teveel instanties 
die zich ermee bemoeien. 
Scholen zouden veel meer 

geld moeten krijgen om signalen op te pikken en op die manier 
er wat aan kunnen doen.

Volwaardig meedoen in de maatschappij
Gedetineerden en ex-gedetineerden zijn ook gewoon mensen 
die om wat voor oorzaken dan ook het spoor bijster zijn geraakt. 
Heel treffend vertelt de in Hoorn woonachtige directeur dat, als 
hij neven naar de Huesmolen moet om een pak koffi e te halen 
dat hij dan meestal zo al 3 ex-gedetineerden tegenkomt. Ze 
lopen met hun kind of met hun vrouw; je ziet echt niet aan deze 
mensen dat ze een crimineel verleden hebben. Als gedetineer-
den hun straf erop hebben zitten, moeten ze weer volwaardig 
mee kunnen doen in de samenleving anders vallen ze zeker 
weer terug in de criminaliteit.

Rondleiding door gevangenis verhelderend
Na een lekkere lunch en een verhelderend gesprek krijgen wij 
een rondleiding door de gevangenis. Wij zijn in cellen geweest, 
zowel één- als tweepersoons. Tot onze verbazing horen we dat 
twee gedetineerden op een cel bevalt in Zwaag. Wij zijn door de 
ontvangstruimte gelopen waar net gearriveerde gedetineerden 
moeten wachten op een intakegesprek en waar zij verplicht 
moeten douchen. Wij zien de sporthal en de fi tnessruimte, de 
activiteitenruimte en een zaal waar bezoekers ‘hun’ gedetineer-
de kunnen ontmoeten. Ook zijn er spreekkamers waar familie, 
advocaten of politie met gedetineerden kunnen praten. Na ieder 
gesprek wordt men gefouilleerd. Gedetineerden moeten uit 
voorzorg hun kleding uittrekken. Gedetineerden mogen werken 
in het hout- of metaalbedrijf, maar dat hoeft niet. Als zij niks wil-
len doen dan zitten ze gewoon de hele dag opgesloten in hun 
cel. Ze mogen boeken lenen in de gevangenisbibliotheek en 
kunnen een krant lezen. De gedetineerden eten allemaal in hun 
eigen cel. Buiten is een luchtplaats en een basketbalveld, ook 
is er een hok met scharrelkippen. Om kwart voor drie moeten 
wij alweer naar ons volgende werkbezoek in de Grote Waal (zie 
verslag pag. 11). 
Wij bedanken de directeur en de bewaarder die ons rondleidde 
en verlieten via allerlei dikke deuren de gevangenis.

Simon Broersma, raadslid
 



Opvallend bij de uitvoering van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) is, dat veel mensen 
denken dat het hier om een wet gaat die de zorg voor 
ouderen regelt. Dat is maar een klein stukje van de 
wet. Het gaat om de ondersteuning van veel meer 
groepen in de samenleving, zoals mensen met een 
verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten 
en ook om mensen, die vanwege welk probleem dan 
ook aan de rand van de samenleving dreigen te ge-
raken. De WMO kent een veelheid van functies zoals 
opvang, informatie en advies, maar de belangrijkste 
is: preventie en participatie. Laten we voorkomen dat 
mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen, 
waardoor er steeds meer zorg nodig is.

Het gaat om belangrijke onderwerpen als de regie op 
je eigen leven behouden. Mensen die in voldoende 
mate over sociale netwerken beschikken, zoals 
vrienden en goede buren, zijn minder aangewezen 
op professionele hulp. Het blijkt trouwens ook dat het 
effect van professionele ondersteuning als het gaat 
om een vertrouwelijk gesprek zeer beperkt is. Het 
hebben van eigen familie, vrienden, goede buren, die 
om je geven, zijn van doorslaggevend belang voor 
het geluk van mensen.

Voor een gemeente is het invoeren van goede zorg eigenlijk niet 
zo moeilijk. Zorgen dat mensen betrokken zijn en niet in een 
maatschappelijk isolement terecht komen, vormt een veel grotere 
uitdaging. Naar mijn mening is het van belang, dat een gemeente 
goede initiatieven die zorgen voor betrokkenheid gaat onder-
steunen. Het faciliteren van initiatieven is ook niet zo duur. Het 
vraagt om creativiteit, minder om geld. En het rendement is dat 
dure professionele hulp niet nodig is, waardoor er weer fi nanciële 
ruimte komt voor nieuwe initiatieven.

Een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief is de stichting 
Osani, waar onze partijgenote Ria Barten een actieve rol in speelt 
als bestuurslid. Ouders van mensen met een beperking hebben 
het initiatief genomen om te zorgen dat er een blijvende kring 

ons mee naar de loods waar de gerestaureerde rijtuigen staan. 
Werkelijk alles is weer in originele staat gebracht. 

Make a difference day
Na deze informatieve en inspirerende rondleiding gingen wij als 
raadsleden aan het werk, want het was tenslotte ‘make a dif-
ference day’. Jack en de fractie gingen kolenscheppen, op deze 
manier namen wij tijdelijk het werk uit handen van een groot 
aantal vrijwilligers. De museumstoomtram heeft namelijk de 
beschikking over 300 vrijwilligers. Dat is best aanzienlijk. 
Door ons bezoek is ons nog duidelijker geworden wat het 
bestaansrecht is van de museumstoomtram, maar het museum 
begrijpt, net als wij, dat Hoorn niet de enige partij meer kan zijn 
om het museum draaiende te houden. Van andere overheden 
mogen nu ook echt fl inke bijdragen worden verwacht. 

Simon Broersma, raadslid

Op zaterdag 4 november hebben de Hoornse PvdA-fractie en 
wethouder Jack van Es een bijzonder bezoek gebracht aan de 
Museumstoomtram. 
Wij werden hartelijk 
ontvangen door Marius 
van Rijn, de chef van de 
werkplaats. Met koffi e 
en speculaas luister-
den wij naar zijn uitleg 
over de geschiedenis 
van de Museumstoom-
tram. Door het tonen 
van foto’s werd het 
bestaansrecht van het museum ons steeds duidelijker. Oude 
weggerotte wagons worden overal uit Nederland weggehaald 
en in de Hoornse werkplaats gerestaureerd. Na de koffi e gingen 
wij dan ook met Marius door de werkplaats langs de verschil-
lende prachtig gerestaureerde locomotieven. Daarna bracht hij 

Fractie en wethouder aan de slag bij de Museumstoomtram

van mensen om hun kinderen heen wordt gevormd. Veel ouders 
stellen zich terecht de vraag: “Wie zorgt er voor mijn kind als ik 
er niet meer ben of niet meer voor mijn kind kan zorgen? Daarbij 
komt dat veel mensen met een handicap zelfstandig wonen, 
maar vaak veel moeite hebben met het leggen van sociale con-
tacten. De kans dat deze mensen verkommeren is levensgroot.
Osani heeft bedacht dat er een netwerkcoach moet komen, 
die tot taak krijgt een hecht sociaal netwerk te vormen rond de 
gehandicapte. De netwerkcoach is voor enkele uren in dienst van 
de organisatie. Je hoeft geen maatschappelijk werker te zijn om 
dat te kunnen. Mensen die sociaal zijn ingesteld en zich kunnen 
verplaatsen in de situatie van een ander kunnen dat worden. Een 
functie waar veel plezier aan te beleven is. De netwerkcoach kan 
door een persoonsgebonden budget (pgb) worden gefi nancierd. 
Bij mensen die geen pgb hebben, zou de gemeente wat bij moe-
ten dragen…..daar gaan we dus voor zorgen.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Een voorbeeld is Berd. Berds ouders zijn overleden. Hij heeft zijn 
eigen huis en woont op zichzelf, met enige hulp via een per-
soonsgebonden budget. Overdag werkt hij op de boerderij. Sinds 
een jaar werkt Osani aan een netwerk voor Berd. De netwerk-
coach heeft diverse nieuwe mensen in Berds leven gebracht. Hij 
gaat bijvoorbeeld naar de sportschool om te fi tnessen met een 
maatje en naar de schaatsclub. De buurman helpt hem met de 
computer. Weer een ander rijdt hem naar diverse evenementen. 
In december nodigt hij iedereen uit voor een kerstborrel en heeft 
hij een kamer vol met mensen. Met Berd gaat het goed…..  
Het inventieve van deze aanpak is dat we een dergelijk initiatief 
zouden kunnen uitbouwen,ook voor 
andere groepen, zoals voor men-
sen met psychiatrische problemen. 
Het initiatief kan zo als een inktvlek 
worden uitgebreid….

Dit is nu de WMO zoals het zou 
moeten. Met eenvoudige middelen 
maak je het mogelijk dat mensen de 
regie over hun eigen leven kunnen 
voeren en tegelijkertijd ontstaan er 
mogelijkheden voor nieuwe vormen 
van ondersteuning. En niet te verge-
ten ook het vrijwilligerswerk bestaat 
uit mensen die behoefte hebben aan 
contact met andere mensen. Arnoud Schaake, raadslid
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dit natuurlijk geen optie. De fractie neemt dit punt serieus op, 
al moeten wij wel toegeven dat niet alle stoepen gestrooid kun-
nen worden. Bij zwakkere groepen moet dat, wat ons betreft, 
wel gebeuren. De huismeesters vinden ook dat de parkeer-
controleurs van de gemeente vaker in de Grote Waal moeten 
controleren. Regelmatig staan er auto’s verkeerd geparkeerd, 
bijvoorbeeld langs doorgaande wegen in de wijk. Soms kunnen 
er in het weekend amper nog auto’s langs rijden. Het zorgt ook 
voor veel verkeersonveilige situaties.

Het zwerfvuil is een ander probleem waar de gemeente wellicht 
wat meer aandacht aan zou kunnen besteden. De hoeveelheid 
oude kranten die door de wijk waaien is veel. Op/Maat schijnt 
regelmatig in de Grote Waal te zijn met papierprikkers; zij kun-
nen dit echter beter doen op de dag na ‘oud-papierdag’. Ook 
de gemeentelijke straatvegers moeten, zeker in de herfst, vaker 
komen vegen.

Huisuitzettingen
In de Grote Waal zijn er 2 à 3 huisuitzettingen per maand. Daar 
schrokken wij toch wel van. Mensen die kleine kinderen hebben 
komen veelal in de noodopvang. Dit zijn huizen die in Hoorn en 
Heerhugowaard achter de hand worden gehouden. Maar vaak 
ook vertrekken mensen naar elders om bij vrienden of kennis-
sen in huis te gaan. Er zijn helaas ook mensen die op straat 
blijven zwerven. Joost Pepping vertelt dat er nu ook daklozen in 
de parkeergarage van de appartementen aan de Westerdijk zijn 
gesignaleerd. De huisuitzettingen zijn 9 van de 10 keer het ge-
volg van een grote huurachterstand en enkele keren het gevolg 
van ernstige overlast.

Piet Bruijns vertelt aan de buurtmeesters dat de PvdA het liefst 
alle wijken goed verdeelt qua soorten huizen en dus bevolking. 
Wij zien het liefst een 30 -30 -40 verdeling, 30 % goedkope 
(huur)huizen, 30% middelduur en 30 % dure koophuizen. Op 
deze manier mix je de bevolking op een goede wijze. He-
laas kan Intermaris/Hoeksteen niet veel meer sturen in waar 
huurders mogen wonen. Vroeger kon de woningstichting een 
herrieschopper nog wel eens weigeren in een huis tussen twee 
oude omaatjes, nu met het nieuwe aanbodmodel via internet is 
dit niet meer mogelijk. Het is nu afwachten hoe een straat zich 
ontwikkelt met de komst van nieuwe huurders.

Hangjongeren
Het laatste onderwerp dat werd aangesneden is de overlast van 
hangjongeren. Deze wordt met name 
ervaren bij de rotonde, achter het 
winkelcentrum de Grote Beer en bij 
het basketbalveldje nabij de sterfl ats. 
Het gaat vooral om drugsgebruik en 
geluidsoverlast.  
Ondanks deze kritische punten erva-
ren bewoners en de buurtmeesters de 
Grote Waal als een prettige wijk om 
in te wonen, het zou alleen nog beter 
kunnen. Na dit zeer informatieve be-
zoek vertrokken wij weer, met in ons 
achterhoofd dat de fractie terugkomt 
op de ingebrachte punten. 

Simon Broersma, raadslid

Na ons bezoek aan de gevangenis in Zwaag (zie 
pag. 9) bezochten wij  de Grote Waal om de buurt-
meesters van Intermaris/Hoeksteen. 
Wij werden in hun eigen kantoortje aan de Astronau-
tenweg vriendelijk ontvangen door de rayon-
manager van de Grote Waal en de Binnenstad, 
Joost Pepping, de huismeester van de sterfl ats en 
Fernando Perez, de buurtmeester van de Sirius-
straat en omgeving. Fernando is de oren en ogen 
van de wijk, hij ziet en hoort veel wat er goed en wat 
er minder goed gaat.

Wat er bijvoorbeeld minder goed gaat is het contact tussen de 
buurtmeesters en de gemeente en tussen de buurtmeesters en 
het afvalverwerkingsbedrijf Holland Collect. Er zijn in het verle-
den ondergrondse afvalbakken op verkeerde plekken geplaatst 
en na een melding van een defecte klep wordt er niet altijd snel 
ingegrepen. Het grootse probleem is echter het grofvuil. Als 
een bewoner bijvoorbeeld Holland Collect belt om grofvuil op 
te halen en vervolgens een houten meubelstuk buiten zet dan 
staan er binnen de kortste keren andere voorwerpen bij, zoals 
tv’s en koelkasten. Holland Collect neemt dan alleen het houten 
meubelstuk mee, de tv en de koelkast blijven dagen lang staan 
tot het moment dat een andere vrachtwagen voor elektrisch ap-
paratuur door de buurt rijdt. Volgens de buurtmeester zijn de tv 
en de koelkast dan allang kapotgemaakt en liggen de onder-
delen over de straat verspreid. De verschillende vuilniswagens 
moeten eigenlijk op dezelfde dag komen en achter elkaar aan 
rijden; er mag in ieder geval geen grofvuil meer op straat blijven 
liggen. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Wij beloven actie 
te ondernemen.

Niet echt tevreden
Over de gemeente is men niet echt te spreken. Het contact met 
de rayonposten kan beter. Voorheen konden zij direct spreken 
met het rayonhoofd; nu moet dat via de gecentraliseerde buiten-
lijn in het stadhuis. Het duurt vaak een dag voordat een klacht 
is opgelost. Ook over het strooien van zout in de winter is men 
niet te spreken. Alleen de hoofdwegen worden gestrooid, verder 
niet. Bewoners kunnen eventueel een pak zout op het stadhuis 
ophalen. Voor veel oudere mensen die slecht ter been zijn, is 
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De PvdA fractie prijst zich gelukkig met wel elf raadsleden. Elke 
maandag komen de raadsleden bijeen om de politieke agenda 
van de week door te nemen. De raadsleden kunnen hierbij 
rekenen op veel belangstelling. De vergaderingen worden vaak 
bijgewoond door bestuursleden, oud-raadsleden en andere ge-
interesseerden. Deze mensen brengen extra kennis en expertise 
in de fractie, discussieren mee over belangrijke onderwerpen, 
waarna de fractie uiteindelijk een standpunt inneemt. 
 
De elf fractieleden zijn verdeeld over drie commissies. Op 
deze wijze worden de taken binnen de fractie verdeeld. Nieuw 
deze periode is dat de fractie ook ondersteund wordt door een 
burgercommissielid. Kenneth Nijman stond op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar werd niet gekozen als raads-
lid. Op basis van zijn grote fi nanciële kennis besloot de fractie 
hem te vragen op te treden als burgercommissielid in de com-
missie Bestuur en Middelen. Zijn inbreng en kennis worden zeer 

gewaardeerd. 

Judith de Jong, fractievoorzitter

Burgercommissieleden

Meer over Simon Broersma:
Mathilde Wibautstraat 18, 1628 PJ Hoorn,
tel. 06-20668775, s.broersma@hoorn.nl
taken: bestuur en middelen, ruimtelijke ordening 
wijk: Kersenboogerd
werk: docent geschiedenis
hobbies: politiek en uitgaan.



COALITIEVORMING

Column door Sjaak Grosthuizen

Bij de uitslag van de verkiezingen kan een rechtgeaard PvdA-lid nog alle kanten op met zijn/haar reacties. 
Je kunt vloeken, wijsgerig kijken of je het allemaal wel had zien aankomen, geruststellend zeggen dat de SP-stemmers 

eigenlijk ook een beetje PvdA-stemmers zijn, Balkenende vervloeken, verguizen of zelfs prijzen, Verhagen naar een hemel 
zonder maagden wensen, CDA-maagden naar een hemel vol Verhagens en Balkenendes wensen, emigratieplannen 

maken naar landen waar de bevolking een hoger IQ heeft, wensen dat men zelf zo’n IQ heeft, berusten 
in de hele toestand en de uitslag zelfs goedkeuren.

Ik denk dat ik het allemaal eventjes heb gedaan en me vervolgens afgevraagd: en? hielp het? Nee, niet echt. Je blijft toch 
met allerlei vragen zitten. Wat is de rol van de media? De media ontkennen altijd categorisch elke invloed op de rampen die 
zich in de wereld voordoen. Dat gaat volgens mij alleen op voor natuurrampen, ontsnappingen van tbs’ers (zouden ze het 
erg vinden dat de laatst opgepakte helemaal niks gedaan heeft tijdens zijn vluchtperiode? - weet je dat er mensen zijn die 

het jammer vinden dat ze niet in Hoogerheide wonen?) en de poliepjes op de stembanden van Frans Bauer. 
De mannetjesmakers van de politici kunnen niet zonder de media. Zij weten precies wat de media willen horen en zien en 

die weten weer precies waar de grote massa van de kijkers op geilen. Had Wouter Bos wel een mannetjesmaker? Was dat 
er één die veel ophad met eerlijkheid, recht-door-zeeargumenten en realistische kijk op het politiek wenselijke? 

Dat riekt naar een dominee die mannetjes maken erbij doet. Daar hebben ze in het CDA zelfs niet voor gekozen, 
want dat scoort niet meer bij de doorsnee kiezer.

Balkenende voelt helemaal niets voor samenwerking met PvdA èn SP. Dat is voor het minder sociale deel van zijn partij 
een gruwel. Wat blijft er dan over van zijn zelfgenoegzame overwinningshouding van 22 november? Denk je met goud 
door het leven te kunnen en dan dringen ze je rood op! Zelfs volgens de media is de combinatie van deze drie partijen 

het enige dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Maar moet Balkenende de eerste christendemocraat zijn 
die toegeeft dat hij de wil van het stemvee serieus neemt?

Hoeveel liever zou hij gewoon willen doorgaan met VVD en een andere kleine partij die uitgeknepen kan worden? 
Maar de VVD heeft de handen vol aan interne problemen. Die zijn noch politiek, noch diplomatisch makkelijk op te lossen. 

Er zijn geleerden die beweren te weten aan welke kwaal Mona Lisa leed. Zou er nou niemand zijn die bij Rita Verdonk 
verschijnselen ziet die met de grootste spoed vragen om psychische hulp? Het zijn niet alleen oud-LPF’ers waar en steekje 
aan los zit! Bestaat er een uit de hand gelopen tolerantie bij Nederlandse psychiaters dat men naast gevaarlijke tbs’ers ook 
niet meer onder controle te brengen ministers vrij laat rondopen? Ruim 600.000 Verdonkstemmers laten zien dat ze òf ste-
keblind zijn, òf zelf aan dezelfde kwaal leiden òf graag met blindgangers spelen! De meeste politici, zelfs bij de VVD zouden 

zich schamen zulk stemgepeupel achter zich te weten. Rita gaat er prat op!
Ik vrees dat Balkenende ook doorheeft dat hij hoe dan ook niet om Wouter Bos heen kan. Maar of Wouter Bos doorheeft 

dat hij alleen welkom is in een combinatie waarin Jan Peter zijn gouden plak kan laten schitteren en Verhagen de kans krijgt 
om de sociaaldemocraten onafwendbaar af te laten stevenen op een D66-resultaat bij de eerstvolgende verkiezingen zal in 
deze tijd moeten blijken. Wouter Bos zal weerstand moeten kunnen bieden aan de argumenten van Verhagen die met het 

zelfde gemak het landsbelang zal verkrachten als Andries Knevel de goede bedoelingen van het christendom.
Ik schreef deze column rond Sinterklaastijd, de periode dat zwarte pieten nog een plezierige klank was in veel oren. 

U leest dit rond de tijd dat er misschien al uitzicht is op een volgend kabinet Balkenende. Wat kun je je dan nog voornemen? 
Ik denk dat ik gewoon maar weer begin met roken, pokeren en natuurlijk zwartepieten!

HET STEKEBLINDE STEMGEPEUPELHET STEKEBLINDE STEMGEPEUPEL
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