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VEEL KIJK- EN LEESPLEZIER

Van de redactie

Natuurlijk kunnen de rode overpeinzingen van bestuurslid 
Ruud Knaack niet ontbreken. Dit maal heeft Ruud de nieuwe 
AOW plannen van Wouter Bos onder de loep genomen.
Ons nieuwe raadslid Esther de Groot praat ons bij over het 
standpunt van de PvdA met betrekking tot de plaatsing van 
UMTSmasten in onze gemeente.
Ondergetekende kijkt op pagina 9 met genoegen terug op het 
rondbrengen van de traditionele rode tulpen op 1 mei. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat Sjaak Grosthuizen 
vanaf dit nummer op de achterpagina een kritisch beschouwen-
de column zal leveren.
 
Dit ledenblad is vernieuwd en als u nog vragen of opmerkingen 
hebt kunt u zich tot hen wenden. Als u wilt reageren op dit blad 
en de artikelen erin kunt u een van de redactieleden bellen of 
e-mailen (zie colofon).      

Namens de nieuwe redactie van Prospect, Steven de Waart

Sinds het verschijnen van het laatste nummer van ons leden-
blad heeft de PvdA-Hoorn niet stil gezeten. Er is veel gebeurd; 
er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest met een geweldige 
uitslag. Hierdoor zijn er twee PvdA-raadsleden bijgekomen en is 
een nieuw College van Burgemeester en Wethouders aangetre-
den. Ook heeft er een verjonging plaatsgevonden in de fractie. 
Er zijn maar liefst zeven nieuwe raadsleden. Daarom stellen 
we ze in deze Prospect allemaal aan u voor met foto, adres, 
bereikbaarheid, de taken die ze namens de PvdA op zich heb-
ben genomen en hun hobbies. Uiteraard komt het afscheid van 
de oude fractie ook aan bod. 
Voormalig fractievoorzitter Ed Wagemaker hield een interview 
met de nieuwe fractievoorzitter: Judith de Jong.
Een van de thema’s waar we aandacht aan besteden is de 
gemeentelijke herindeling. 
Wat zijn de consequenties van 
de besluitvorming in de Tweede 
Kamer? 
Ook hebben we het over de 
integratienota waar de PvdA al 
heel langere tijd mee bezig is. 
Hoe kijkt PvdA-Hoorn aan tegen 
integratie en wat kunnen wij er 
aandoen om het te verbeteren of 
veranderen? 
Een vast terugkerend thema is 
natuurlijk de Blauwe Berg. Lijst-
trekker Jack van Es vertelt weer 
over de voortgang van dit mega-
project. Uiteraard wilden we van 
Jack ook weten hoe het formatieproces en de collegevorming 
heeft plaatsgevonden. Hoe kom je nu tot een nieuwe coalitie?
Wist u dat de fractie regelmatig werkbezoeken houdt? We ge-
ven u een terugblik van de tot nu toe gehouden werkbezoeken 
door de huidige fractie. Ook is er door deze nieuwe club een 
informatieve fi etstocht gehouden waar een paar leuke foto’s 
van gemaakt zijn. 1

De PvdA was in Hoorn met 11 zetels veruit de groot-
ste fractie en dat betekende dat we het  initiatief 
namen met de vorming van een nieuw college. Ik 
mocht als lijsttrekker de formatie vormgeven. In nauw 
en goed overleg met het bestuur en de nieuwe fractie 
zijn we snel aan de slag gegaan. We hebben ons 
eerst gebogen over de meest gewenste samenstel-
ling van het college. Uiteindelijk bleek er een voor-
keur te zijn om gesprekken aan te gaan met VOCH 
(de andere grote winnaar), het CDA en Groen Links. 

Voor ons was het duidelijk dat er meer aandacht geschonken 
moest worden aan het sociale aspect van de lokale politiek en 
dat er keuzes gemaakt moesten worden om dat fi nancieel mo-
gelijk te maken. De inhoudelijke gesprekken tussen de beoogde 
coalitiepartijen verliepen uitermate plezierig en binnen 2 weken 
lag er een collegeakkoord en een portefeuilleverdeling.
Er is gekozen voor een beperkt collegeakkoord, omdat veel 
zaken pas echt aan de orde komen tijdens de rit en op deze 
manier heeft de raad ook de mogelijkheid de politieke agenda 
mede te bepalen. 
Ronald Witteveen gaat zich in het college bezig houden met 
welzijn, onderwijs, sportopbouw en is verantwoordelijk voor de 
invoering van de WMO en het integratievraagstuk, zelf ben ik 
verantwoordelijk voor fi nanciën, ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting.

Jack van Es 

formatieproces en 
collegeprogramma
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Rode overpeinzingen van Ruud Knaack

AOW

En opeens was daar een debat over de fi nanciering van het pensioenstelsel. Wouter Bos zou in een lezing over 
de toekomst van onze welvaartsstaat een pleidooi hebben gehouden voor een zogenaamde ‘fi scalisering’ van 

het AOW-stelsel als onderdeel van het meer betaalbaar maken van de toekomstige kosten van de vergrijzing. Met 
name Marcel van Dam gaf hem en de PvdA er van langs. In een column in de Volkskrant stelde hij dat de AOW-ers 
door deze voorstellen er drastisch op achteruit zouden gaan, waartegen zij zich niet konden verweren. Hij kondig-
de tevens aan te bedanken als lid van de PvdA en riep de regeringspartijen op zich te verzetten tegen de ideeën 

van Wouter Bos en hierover een verkiezingspunt te maken.

Marcel van Dam
Ik heb mij over de opstelling van Marcel van Dam bijzonder kwaad gemaakt. Niet alleen blijkt hij al jaren geleden 
bedankt te hebben als lid van de PvdA (dus zijn bedanken nu was niets anders dan een loos gebaar), maar ook 

bleek hij in zijn column de voorstellen van de PvdA verkeerd weer te geven. In feite creëerde hij als het ware een 
eigen vijandbeeld (dat niets met de werkelijkheid te maken had) om zich vervolgens daartegen af te zetten. Helaas 

bleek de pers hem daarin te volgen. Wat is er wel aan de hand?

Kosten AOW
Op 1 januari 1957 konden de eerste Nederlanders ‘van Drees trekken’. De opzet was simpel. De 65-plussers kre-
gen een staatspensioen en de premies daarvoor werden betaald door alle werkenden. De eerste AOW-ers kre-

gen dus een staatspensioen, waarvoor zij zelf niet hadden gespaard. Zolang het aantal werkenden veel groter in 
omvang was dan het aantal gepensioneerden, leverde dit systeem geen problemen op. De AOW-premie was laag, 
ongeveer 7 procent. Pas toen het aantal gepensioneerden relatief ging stijgen ten opzichte van het aantal werken-
den, namen  de problemen met de fi nanciering van de AOW premiedruk snel toe. De premies moesten omhoog en 

tegelijkertijd werd de AOW ‘ontkoppeld’. Zij groeide niet meer mee met de stijging van de lonen. Op dit moment 
bedraagt de AOW-premie 17,9 procent. Zelfs dit percentage is niet genoeg. Het zou hoger moeten zijn. Het verschil 

wordt bijgepast uit de schatkist. Thans wordt 80 procent van de AOW uit premies betaald en 20 procent uit de 
schatkist. Dit betekent dat de AOW al voor een deel is gefi scaliseerd (betaald uit de schatkist). 

 

‘Rijke bejaarden’
In zijn speech over de welvaartsstaat stelde Wouter Bos voor om de ontkoppeling van de AOW ongedaan te ma-
ken en weer welvaartsvast te maken. Daar is extra geld voor nodig. Waar moet dat vandaan komen? Wouter Bos 
stelde vast dat de lage inkomens in Nederland relatief meer betalen voor de AOW dan de rijken. Dit komt omdat 
slechts over een inkomen tot ongeveer 30 duizend euro AOW premie wordt geheven. Hij vond dat onredelijk. Hij 

meende dat de rijken meer moeten gaan be-
talen voor het instand- houden van de AOW. 
Tevens meende hij dat ook de zogenaamde 

‘rijke bejaarden’ meer voor de AOW zouden moeten gaan betalen. Thans hoeft niemand boven de 65 zowel over de 
AOW als over het aanvullende pensioen AOW-premie te betalen. Bos stelde voor dat ouderen met een aanvullend 
pensioen boven de 10 duizend euro een extra bijdrage zouden betalen. Gepensioneerden met een lager inkomen 

zouden niets extra hoeven te betalen. Integendeel, door de AOW welvaartsvast te maken, zouden zij er op vooruit-
gaan. 

Redelijkheid
Zoals gezegd, is het feit dat de ‘rijke bejaarden’ meer zouden moeten betalen, Marcel van Dam in het verkeerde 
keelgat geschoten. Maar is dat inderdaad zo onredelijk? Mensen met een aanvullend pensioen hebben tijdens 

hun werkzame leven de pensioenpremie van de belasting kunnen aftrekken, vaak tegen het hoogste belastingta-
rief. Over die premies hebben zij dus geen belasting en ook geen AOW –premie betaald. Vervolgens hebben zij 
jarenlang een belastingvrij rendement gehad op de belegde premies. En tenslotte hoeven zij op het moment dat  

het gespaarde geld wordt uitgekeerd in de vorm van een aanvullend pensioen, over dat pensioen wel belasting te 
betalen maar geen AOW-premie. Zij kunnen profi teren van het gunstige bejaardentarief. En al deze voordelen zijn 
het grootst voor de hogere inkomensgroepen. Dit alles overziend vind ik het redelijk dat de ‘rijke bejaarden’ over 

hun aanvullend pensioen wat extra gaan betalen.

Tegenstanders
Blijft over de vraag of Wouter Bos politiek gesproken, handig heeft geopereerd. Hij had zich moeten realiseren dat 

uitspraken over de AOW (en de hypotheekrenteaftrek) gevoelige zaken zijn, waarover de gemoederen heel snel 
verhit kunnen raken. Door zijn plannen niet uit te werken, heeft hij zijn tegenstanders de gelegenheid gegeven aan 

zijn plannen een eigen draai te geven en daarmee mooie politieke sier te maken. Dat bij die tegenstanders ook 
Marcel van Dam moet worden gerekend, dat had ik niet verwacht. Maar je kunt beter nu je tegenstanders leren 

kennen, dan pas vlak voor de verkiezingen. Dat is misschien een schrale troost.

Moeten ‘rijke bejaarden’ meer betalen?Moeten ‘rijke bejaarden’ meer betalen?



Judith de Jong: “Ik was wel zenuwachtig”
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De kersverse fractievoorzitter van de 
PvdA-Hoorn, de 31-jarige Judith de 
Jong, windt er geen doekjes om als 
haar mening wordt gevraagd. “De 
AOW plannen van Bos hebben mijn 
volledige steun. De vergrijzing is een 
serieus probleem dat je niet oplost door 
meer mensen aan het werk te helpen 
of door de mensen langer door te laten 
werken. Er zijn structurelere maatrege-
len nodig. Dat de AOW betaalbaar blijft 
door hier het principe van draagkracht 
aan te koppelen is dan niet meer dan 
logisch”. En: “Wat mij betreft worden 
ook de regelingen van de kinderbijslag en de hypotheekrenteaf-
trek afhankelijk gemaakt van het inkomen van de burger”.

Judith is jong en veelbelovend. Dat heeft de PvdA op landelijk 
niveau al ervaren en sinds de verkiezingen heeft ze ook op de 
Hoornse schaal een functie van belang, fractievoorzitter van 
veruit de grootste partij. Nog geen jaar g eleden maakte ze 
indruk  tijdens het PvdA-congres, waar ze oud-PvdAvoorzitter 
Ruud Koole weerstond door een amendement tegen zijn zin 
positief door de stemming te leiden. Dat bleef niet onopge-
merkt, met het gevolg dat ze benaderd is om – na een strenge 
selectieprocedure – evt. deel uit te gaan maken van een zg. 
PvdA-talentenklasje. In voorbereiding daarop volgt ze nu o.m. 
de leergang voor fractievoorzitters.

Wie is Judith de Jong? Haar wieg stond in Alphen aan de Rijn. 
Den Haag en Maastricht waren haar tussenstations voordat ze 
neerstreek in de binnenstad van Hoorn, met haar twee katten 
en vriend David. Haar opleidingen, vioolstudie op het conser-
vatorium en politicologie in Leiden werden zichtbaar tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA-Hoorn. Na een politiek 
betoog volgde een vioolconcert van Judith, een combinatie 
die nog niet eerder was vertoond binnen de PvdA. Judith is 
inmiddels zo’n 2,5 jaar stafadviseur bij de gemeente Enkhuizen. 
Verschil tussen een privé en maatschappelijke carrière vindt ze 
schijn. “Het gaat er om dat je jezelf ontwikkelt op een manier die 
je zelf prettig vindt en die bij je past. De combinatie van beleids-
ambtenaar en raadslid vind ik bij mezelf passen en ik leer van 
beide ‘banen’ evenveel. Daar word ik blij van”. 

Gebrek aan ambitie lijkt niet te ontbreken. Maar zijn er ook 
twijfels? Judith bekent wel in het begin van haar fractievoorzit-
terschap zenuwachtig geweest te zijn. “Alles is nieuw. Ik had 
wel het vertrouwen dat ik het kan”.  Vooral tegen het tijdsbeslag 
zag ze op. “Het is een hele boel werk, zeker naast een 32 urige 
werkweek. Het kost wel de nodige planning. Ook samen met 
David. Ik maak bewust tijd voor mezelf vrij, anders blijft die niet 
over Maar het geeft me ook heel veel energie. Dat is het mooie, 
als je ook zaken terugkrijgt voor je inzet”.  Ze geeft als voor-
beeld de unaniem overgenomen motie over het vliegverkeer 
boven Hoorn. “Dat was toch een mooie start van onze fractie”. 

Als fractievolger in de vorige raadsperiode vergelijkt ze haar 
aanpak met die van haar voorganger. “De contacten met de 
bewoners van buurten, met instellingen en organisaties blijven 
in stand. En natuurlijk ook de werkbezoeken”. Ze wil wat minder 
ad-hoc reageren. De grote lijn blijft belangrijk. “Teveel werd 
in de vorige fracties tijd besteed aan het uitdiscussiëren van 
onderwerpen die door het college op de agenda werden gezet”. 
Meer inhoudelijke discussies over onderwerpen die de PvdA-
Hoorn belangrijk vindt, staat Judith voor. Daarbij geeft ze meer 
mandaat aan portefeuilleclubjes met fractiegenoten. “Ik wil de 
verantwoordelijkheden meer spreiden”. Haar taak ziet zij meer 
als procesbegeleider. De sterke vernieuwing van de fractie ziet 
ze niet als bezwaar. “De huidige fractie is een enthousiast en 

gedifferentieerd team. Heel veel verschillende mensen, jong en 
oud, man en vrouw, ervaren en onervaren, met verschillende 
achtergronden”. In vergelijking met de vorige fractie komt deze 
fractie, volgens haar, over als een club van “jonge honden”. “De 
leden van de fractie zijn deels nog relatief onervaren, maar men 
wil van alles. En dat is belangrijk in de lokale politiek: je moet 
iets willen met je stad”. 

Naast de organisatorische aanpak heeft Judith de Jong haar 
eigen idealen. Ze streeft naar meer invloed van bewoners op de 
buurt, met buurtbudgetten wat moet leiden tot meer kwaliteit en 
leefbaarheid in de wijken. Daarnaast maakt ze zich sterk voor 
het terugdringen van het voortijdige schoolverlaten. Dit denkt 
ze te bereiken door enerzijds preventie. “Hou de leerlingen op 
school en ondersteun ze in lastige situaties” Anderzijds door 
leerlingen die zonder startkwalifi catie van school gegaan zijn 
aan een leer-werk baan te helpen, zodat ze alsnog een vak le-
ren. Samenwerking met bedrijven is daarbij haar uitgangspunt.

Aandachttrekkende politieke schermutselingen hebben zich in 
Hoorn nog niet voorgedaan. “Op dit moment verloopt de samen-
werking uitstekend, maar elke partij is nog bezig zich te oriën-
teren en bezig haar rol te verkennen in het politieke spectrum. 
Echte ‘hoofdpijndossiers’ zijn nog niet aan de orde geweest. 
Zodra dat gebeurt, weet je ook wat je aan elkaar hebt”.

Ondanks de tijdvretende Hoornse politieke activiteiten volgt 
Judith  ook de nationale politiek op de voet. Ze gaat de ko-
mende provinciale en landelijke verkiezingen met vertrouwen 
tegemoet. “De inwoners van Nederland worden zich naar mijn 
mening steeds meer bewust dat het huidige kabinet niet alleen 
zogenaamde ‘noodzakelijke maatregelen’ in de sociale zeker-
heid hebben genomen, maar dat het kabinet gewoon rechts 
beleid voert. Juist in tijden van economisch minder goede tijden 
zou de overheid er zorg voor moeten dragen dat de mensen 
die het moeilijk hebben ondersteund worden. Dat het fi nancie-
ringstekort daarbij oploopt, omdat daar geld voor nodig is, is niet 
meer dan logisch. In economisch betere tijden kan dat fi nan-
cieringstekort teruggebracht worden. Het huidige kabinet heeft 
er steeds voor gekozen om de hand op de knip te houden. Het 
fi nancieringstekort is nu zelfs een overschot geworden! En dat 
terwijl de voedselbanken in Nederland uit de grond schieten. Ik 
schaam me dat dit in Nederland mogelijk is. Na de verkiezingen 
hoop ik dat de PvdA de kans krijgt om te laten zien dat het ook 
anders kan”. Het huidige politieke klimaat in Nederland ken-
merkt zich naar haar mening steeds meer door zijn intolerante 
uitstraling. “Het feit dat Verdonk zich geprofi leerd heeft op de 
verblijfsvergunning van een partijgenoot (Hirschi Ali) is daarvan 
een voorbeeld. Maar nog veel erger geldt dit voor de talloze 
anonieme asielzoekers/ vluchtelingen die niet in het nieuws 
komen, maar wel met het rigide asielzoekersbeleid van Verdonk 
geconfronteerd worden”. Judith ziet de PvdA en het sociaal 
democratisch gedachtegoed als ideale basis voor de samenle-
ving. Solidariteit is het sleutelwoord. “Iedereen die kan werken, 
wordt in staat gesteld te werken en een bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. Voor de mensen die daartoe niet in staat zijn, 
moeten fatsoenlijke voorzieningen aanwezig zijn”.
 
Gaat Judith de Jong ooit op landelijk niveau aan de slag? Ze 
sluit niets uit. “Het lijkt me heel leuk om iets in de landelijke 
politiek te kunnen betekenen. Maar niemand kan in de toekomst 
kijken. Als er kansen voorbij komen dan moet je die ook niet 
laten passeren”. 

Ed Wagemaker   
 
  

          



Afscheid van voormalige PvdA-raadsleden

Mildred Braam
Onno van Veldhuizen: “Mildred, je bent kleurrijk en een beetje 
de Surinaamse Burgermama. Je talent is en was mensen bij 
elkaar te brengen en dan wordt het al snel gezellig en vrolijk. De 
laatste tijd heb je gekwakkeld met je gezondheid en kon je er 
niet altijd zijn. Maar als het echt moest dan zat je hier ook ziek 
soms uren voor een stem. Het was nodig, want de stemmen 
staakten net die avond. En dan kon je nog lachen wanneer ik 
zei: ‘Mildred, de raad doet je goed, je ziet er al weer een stuk 
beter uit dan toen je binnenkwam’. Dat is grote klasse. Je bent 
geliefd als Heldin van Hoorn van 2005. Ik zou zeggen: ‘2006 is 
nog vrij, doe je best’. Het gaat je goed en dank je wel”. 
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Het is al weer enige tijd geleden, maar in deze Prospect willen we er nog wel even bij stil staan: het afscheid 
van een paar PvdA-raadsleden. Op 14 maart werden ze in een speciale raadsvergadering door burgemeester 
Onno van Veldhuizen in een overvolle raadszaal op soms treffende en geestige wijze toegesproken. Gedeel-
tes van zijn dankwoorden komt u hieronder tegen. 
Verschillende vertrekkende PvdA-raadsleden namen tevens gebruik van de gelegenheid om zelf voor de 
laatste keer de bevolking via de aanwezigen toe te spreken. Ook die teksten komen hieronder aan de orde. De 
nieuwe fractie en het  bestuur nemen op 29 juni tijdens een etentje in Isola Bella op passende wijze afscheid 
van de oudfractieleden Mildred Braam Piet Brandsen, Gerard Kamsteeg, Egbert Ottens en Ed Wagemaker. 
Ook wordt afscheid genomen van Karin Vogelpoel die haar werk op het stadhuis van Hoorn moeilijk kan com-
bineren met haar taken als PvdA-bestuurslid. 

Reactie van Mildred: “Ik bedank ie-
dereen die mij in al die jaren hebben 
ondersteund. Want in 1998 was ik 
er ook bij. Ook wil ik alle kiezers die 
toen op mij gestemd hebben, bedan-
ken. Ik hoop dat het heel goed gaat 
met jullie allemaal in de nieuwe raad. 
Ik denk dat ik een bijdrage geleverd 
heb in Hoorn vanaf 1978. Het gaat 
jullie goed en wie weet treffen wij 
elkaar nog eens op een ander pad. 
Wel op hetzelfde pad, want ik blijf 
sociaal/cultureel werk doen, maar in 

iets mindere mate. Veel succes en tot ziens.”

Piet Brandsen
Onno van Veldhuizen: “ Piet kwam op 24 juni 2003 terug in 
de raad als opvolger van Marion van der Ven. Van 1966 tot 
de herindeling zat jij in de raad van Blokker. Dat is een aardig 
rukje. Maar liefst twaalf jaar. Wie zou toen en daar gedacht heb-
ben dat je vijfentwintig jaar later nog 
eens zitting zou nemen in de raad 
van Hoorn? Je zou het nu eigenlijk in 
Wognum moeten vertellen. Niets is 
onmogelijk, dat blijkt maar weer. Wij 
verliezen met jou een vriendelijke, re-
alistische man met de grote innerlijke 
rust die jarenlang biljartspel met zich 
meebrengt. De eerste tegenstander 
ben je meestal zelf en dat is voor 
het hele leven een wijze les. Ik dank 
je wel en het gaat je goed. Ik denk 
dat het nu inderdaad af is. Nog eens 
vijfentwintig jaar, je weet het niet”.

Reactie van Piet: “Bedankt voor de fraaie woorden. Wat mij 
opgevallen is, is dat de voorzitter bij hem innerlijke rust heeft 
ontdekt. Ik heb dat zelf - en ik denk dat dit ook geldt voor zijn 
familie - nog niet ontdekt. Ik hoop dat ik deze rust zal ondervin-
den nu ik dit raadswerk neerleg en wat meer vrije tijd krijg. Toen 
ik hier binnenkwam na 22,5 jaar raadslid te zijn geweest in een 
paar kleine gemeenten als Blokker en Drechterland, was het 
toch vrij uniek dat ik nog eens in deze grote centrumgemeente 
van West-Friesland raadslid zou mogen zijn. 
Het eerste waar ik op ging letten, was of er grote verschillen 
zouden zijn tussen een kleine gemeente en deze gemeente. 
Ik vroeg mij af of een grote gemeente slagvaardiger is dan een 
kleine gemeente en in hoeverre de burgemeester de raad beter 

zou kunnen leiden dan een burgemeester in een kleine ge-
meente. Ik moet zeggen dat ik tot mijn spijt heel weinig verschil-
len heb kunnen ontdekken. Het haantjesgedrag is in deze raad 
zeker niet minder dan in een kleine gemeente. En als het gaat 
over het spreken dan zijn er ook in deze raad mensen die het 
heel kort en bondig kunnen vertellen, maar er zijn ook mensen 
waarbij ik denk dat als zij nog even doorgaan zij de lantaarnpaal 
in bloei praten. Wij hebben hier echter dan ook weer een groot 
geluk dat er weer die burgemeester is die dan zegt: ‘zal ik u 
maar even helpen’. 
Waar ook weinig in veranderd is dat is de verhouding met de 
buurgemeenten. Samenwerking prima, maar blijf van mijn 
grenzen af. Zo was het dertig jaar geleden ook al. Een raadslid 
van onze buurgemeente Wognum noemde Hoorn ‘Kaapstad’. 
Er is weinig nieuws onder de zon, want dertig jaar terug heeft hij 
zelf ook meegewerkt om de borden van Hoorn over te plakken 
met de tekst ‘Kaapstad’. Dat was in de jaren 1976/1977 bij de 
gemeentelijke herindeling. Ook toen moest de Tweede Kamer 
eraan te pas komen om een grenswijziging van de grond te 
krijgen. Ik ben blij dat ik deze periode nog heb meegemaakt. 
Ik wens de nieuwe raad veel succes toe. Ik hoop dat er wat 
minder tegenstand zal komen bij alles wat er in deze stad staat 
te gebeuren. Wij willen van alles, maar niet in mijn buurt. Dat is 
zo ongeveer het motto van deze tijd. Jammer, maar wij moeten 
doorgaan. Ik wens de nieuwe raad toe dat zij bij tegenslag de 
rug recht zal houden, want dat heeft deze stad verdiend. 
Hartelijk bedankt voor de samenwerking”.
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Gerard Kamsteeg
Onno van Veldhuizen: “Sommige mensen leer je in de raad ken-
nen, anderen meer naar aanleiding van de raad en de dingen 
die je doet. Voor mijzelf is bij jou het laatste het geval en dat 
moment is mij dierbaar. Je wordt door anderen omschreven als 
een gentle man. Ik zeg dat altijd graag in twee woordjes. Ik weet 
dat je dat ook echt bent. Verfi jnd en vol respect met stevige 
overtuigingen die wij misschien niet altijd gehoord hebben, maar 
er wel waren. Met jou zul je moeilijk ruzie krijgen, ondanks die 
stevigheid en die principieelheid. Ik dank ook jou heel hartelijk 
namens de stad en ons allemaal. Het gaat je goed”.

Reactie van Gerard: “Mijn vrouw was van vrijdag tot maandag 
in Engeland  om een hondje te showen. Daardoor had ik alle 
tijd om een recensie te schrijven over de Tiende Wibautslezing 
die is gehouden door Ahmed Aboutaleb, de eerste wethouder 
van Marokkaanse afkomst in Amsterdam. Die recensie zal ik 
hier niet voorlezen, maar ik werd eraan herinnerd toen ik in de 
speech voor Egbert Ottens de naam Jan Schäfer hoorde vallen 
(zie hieronder, red.). Ik kan u nog wat meer vertellen over die 
goede man. In de jaren zestig leerde ik hem kennen toen hij en-
kele jaren cursus had bij een vakcentrale die toen nog het NVV 
heette. Hij was jaloers op de drive en de ontembare energie van 
Jan Schäfer. Ik heb in maart 1976 gezamenlijk met Jan Schäfer 
zijn verjaardag gevierd tijdens zo’n cursus en de cursusgroep 
van zestien was ladderzat. De volgende dag was alleen Jan 
Schäfer de kater de baas en daar neem ik nog steeds mijn petje 
voor af. Aan het einde van die periode heb ik vakbondswerk 
vergeleken met rugby: hard, soms stiekem, meestal fair en aan 
het eind van de onderhandelingen een gezamenlijke borrel. 
Raadswerk lijkt daar triest weinig op. De beste typering is wel-
licht, als je het toch in sport wilt zetten, het roeien. In de boot 
met je rug naar het doel, langs de Bosbaan fi etst een groep 
coaches mee en aan het eind van de tweeduizend meter zitten 
bobo’s en het maatschappelijk middenveld minzaam te klap-
pen. De roeiers zijn zo moe dat ze zelfs vanaf een korte afstand 

het mindere publiek niet zien staan. Ik heb mij hieraan wel 
willen, maar niet kunnen ontworstelen. Dat vind ik jammer en 

het feit dat dit niet alleen voor mij geldt 
is een schrale troost. Gelukkig zag hij 
twee raadsleden die af en toe de kano 
namen. Al peddelend vooruitkijken. Ik 
noem ze met enige eerbied. De eerste, 
maar hij krijgt wel de tweede prijs, is Arie 
van der Meer. Hij vertelde eind 2005 dat 
hij 16.000 arme gezinnen in Hoorn had 
gezien. Hij vergiste zich, zijn bril deugde 
niet, want het waren er 1.600. Zijn bewo-
gen betoog heeft niet direct geholpen, 
maar hem en naar zijn vaste overtuiging 
anderen aan het denken gezet. Dankzij 

die slechte bril van Arie wint José Kamhuis nipt de grote prijs. 
Dat komt omdat je bij de behandeling van een uiterst belangrijk 
agendapunt, namelijk het voederverbod van de duiven op het 
Grote Noord, allemaal handhavers zag die mogelijk gesteund 
door hun leidinggevende niet handhaven, maar tijdens verjaars-
partijtjes de politiek bezoedelen door de verhalen van de door 
niemand begrepen noodzaak. Klasse, José. Ik had je graag een 
zetel meer gegund, maar je redt het beslist. 
Tot slot, Jan Schäfer zou aankomende donderdag 66 jaar zijn 
geworden. Ik hoop van harte dat er in de nieuwe raad meerdere 
mensen met een hoog Jan Schäfergehalte een optreden verzor-
gen. Het zou geweldig zijn als bijvoorbeeld in deze periode de 
Hoornse schaal diep op een heel veilige plek wordt begraven. 
Te denken dat menselijke warmte en medemenselijkheid alleen 
in knusse, kneuterige eengezinswoningen aanwezig kan zijn, is 
niet juist. Ik dank de griffi e voor de correcte ondersteuning en 
vooral de huishoudelijke dienst voor de voortreffelijke verzor-
ging. Ik wens de vertrekkende raadsleden een fi jne afkickperi-
ode toe en de zittenblijvers plus de al dan niet jeugdige pup in 
wijsheid succes”.

Egbert Ottens
Onno van Veldhuizen: “Egbert, jij 
zat vanaf 1998 in de raad, wij gaan 
nu al terug naar de vorige eeuw, 
nadat je hier in 1973 bent komen 
wonen als overloper. Voor mij ben 
je toch een beetje het vleesgewor-
den openbaar bestuur. Ooit liep je 
als ambtenaar, zo vertelde je mij, 
ter rechter zijde van de beroemde 
Jan Schäfer. Ik nam dat voor ken-
nisgeving aan, maar er brandde 
wel voortdurend een vraag. Ik ben 
zo benieuwd hoe dat nu ging. De 
Egbert Precies met de man van ‘in 
gelul kun je niet wonen’. Hoe vaak 

heeft hij niet tegen je gezegd: ‘Egbert jongen, nu weet ik het 
wel’. Je bent tenslotte een bezielde vakspecialist. Niet alleen 
lokaal, maar zeker ook internationaal (Turkije, Kosovo, Zuid-
Afrika). Het raadsdossier dat ik van je bekeek is vol met vragen 
op het gebied van wonen, de volkshuisvesting. Je bent iemand 
die ook graag gelijk krijgt en het niet, nooit, nimmer opgeeft om 
het punt toch nog eens aan de orde te stellen. Desnoods via 
een voetnoot in de bijlage met niet zelden het grote Amsterdam 
als voorbeeld. Wat waren wij blij dat daar in de stad van Egbert 
het hele IJburg bestemmingsplan naar de ratsmodee ging. Ha. 
Als eerste voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling en 
Leefomgeving hebben wij het duale stelsel menigmaal op jou 
getest - dat wist je niet - en de duale ambtenaar aan indrin-

gende beschouwingen onderworpen. De golven van het college 
beukten tegen de dijk. Ottens, die van geen wijken weten wilde. 
Er moesten regelmatig onderwerpen terug ondanks bestuurlijke 
voortvarendheid en een stuwmeer aan onderwerpen. Uiteinde-
lijk kwam het door manmoedig optreden toch altijd weer goed. 
Wat voor alles duidelijk is, blijft je betrokkenheid en passie. Je 
kunt je nog steeds opwinden en ook dat siert een mens. Wij zijn 
ook jou veel dank verschuldigd. Egbert Ottens vergeet je echt 
niet zo snel”.

“Jouw bronzen raadspenning kan niet zonder het woord ‘Solo’ 
en moest natuurlijk toch ook iets voor de toekomst meegeven, 
verwijzend naar het verleden. Het is geworden: ‘Nemo solus 
satis sapit’ en dat betekent ‘Niemand weet alleen genoeg’ ”.

Reactie van Egbert: “Hoe dat nu samenging met Jan Schä-
fer? Het was natuurlijk ook een heel lange periode geleden. 
Dat precieze heb je in bepaalde delen van je werk nodig en bij 
andere delen weer helemaal niet. Ook Jan was soms verrekte 
precies en kon het echt niet hebben als iemand zijn werk niet af 
had. Dan stuurde hij - en daar schrok hij van - hoge ambtenaren 
gewoon van hun kamer af. Dan zei hij: ‘wat komt u hier doen, u 
heeft uw werk niet af. Gaat u uw werk maar afmaken. Ik ga wel 
met de andere mensen verder’. En dat werkte! 

Ik wil de voorzitter heel hartelijk bedanken voor zijn vriendelijke 
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Ed Wagemaker
Onno van Veldhuizen: “Het staat vast, Ed gaat. Ed heeft mij zo-
juist nog verzocht om namens hem gewoon te laten weten dat 
hij er echt mee stopt en de Hoornse politiek zal verlaten. Twaalf 
jaar lang was je integraal onderdeel van de Hoornse politiek en 
je bent een echte Horinees en dat blijf je ook. Je bent thuis in 
Hoorn. De verkiezingsspreuk van de PvdA stond netjes boven 
aan het briefpapier. Je hebt mij verteld dat je je hele leven op 
de vierkante kilometer van de binnenstad hebt gewoond. De 
Hoornse grachtengordel, zo u wilt, of de Hoornse kaasstolp 
mag ook, maar je bent daar thuis. En je kunt zo mooi vertellen 
over de confrontaties die je had met de Hermandad - ergens in 
de eind jaren zestig/begin jaren zeventig - en de slappe kwaliteit 
van de toenmalige gummiknuppels. Je bent eigenlijk een beetje 
de Joska Fischer van Hoorn. Ook 
zie ik je springen als een heel kleine 
en lawaaierige Ed bij het Houten 
Hoofd - ook dat heb je mij verteld 
- achter het puffende bootje van een 
doornatte havenmeester. Dat was 
leuk, zo’n plensbommetje voor of 
achter het bootje. Het blijkt wel, ook 
jij hebt niet heel veel met gezag. 
‘Mousserend anarchisme’ laat ik het 
zo maar noemen. 

Wat deed je niet in twaalf jaar 
politiek? In alle commissies heb 
je wel gezeten, geloof ik. Van de 
klankbordgroep Schouwburg en beheerscommissie Westfries 
Museum tot incidentele nieuwelingen als Weeshuistuin en Oos-
tereiland. Je was als fractievoorzitter van de grootste partij ook 
voorzitter van de vertrouwenscommissie voor het vinden van 
die nieuwe burgemeester. Even dacht ik Ed, dat ik het geheel 
verbruid had toen je belde - ik stond ergens midden in een wei-
land - met het goede bericht van mijn doortocht naar de tweede 
ronde en ik keurig zei ‘Dag mevrouw’. Na een kleine stilte over 
en weer nam je dat groots op. Dank je wel. 

Je hield je in twaalf jaar met van alles bezig. Een mening heb 
je. En daarbij actievoeren is eigenlijk nog het leukste. Dat moet 
dan wel mooi en duidelijk zijn. Zowel communicatief als esthe-
tisch. De brieven van Ed met zijn foto, architectuurnota’s met 
gedichtjes en verwijzingen naar fi losofen. Ik vertrouwde dat niet 
helemaal, je verwacht het niet. Het kan ook liggen aan het feit 
dat Egbert vaak als co-auteur dienst deed. Maar na een steelse 
blik in Ed zijn boekenkast geloof ik dat hier meer aan de hand 
was.

Je had ook oog voor heel merkwaardige kwesties die anderen 
niet zagen. Heikele kwesties als de schrijfwijze van Westfries 
als bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord. Ik zal zijn naam niet 
noemen, maar ergens in het dossier zit een brief van toch een 
autoriteit in Hoorn die in nette zinnen schrijft:
‘u vecht tegen de bierkaai’ en als laatste ‘ik wens u veel wijs-
heid!’. De ontvangst van de radio. Gesubsidieerde en gedoogde 
rolluiken die lelijk waren. Bij de radio had je veel succes, de 
rolluiken daar zijn wij nog niet uit. Het debat daarover voerde 
je zoals altijd strak en recht voor zijn raap. Vaak intensief non 
verbaal met de voorzitter communicerend. Constructief bleef 
je. Hoorn is je veel dank verschuldigd. Daar zouden wij graag 
uiting aan geven, maar jij hebt gezegd dat woorden genoeg zijn 
en misschien al een beetje te veel, dat je hier voor het grootste 
gedeelte van de tijd voor je plezier zat en dat je niets hoeft en 
slechts wil bedanken. Daarmee is Ed Wagemaker de enige 
waarvoor de spreuk zou gelden: ‘Bij Ed gaat voor niets de zon 
op’. Dank je wel”.   

woorden. Het heeft mij persoonlijk altijd plezier gedaan om de 
publieke zaak hier in Hoorn te mogen dienen. Het was voor 
mij ook een eer om in Hoorn raadslid te zijn. Ik betreur mijn 
afscheid als raadslid, want ik voel mij hier in dit politieke water 
als een vis. Het is uiteindelijk mijn eigen keuze geweest om 
afscheid te nemen. Ik wil iedereen hartelijk danken met wie ik 
heb samengewerkt en dat zijn een hele groep mensen op het 
stadhuis, de gemeentesecretaris, de griffi e, de ambtenaren, het 
college, collega-raadsleden en ook de burgerleden van de com-
missies. Het was mij een voorrecht om onder het duale stelsel 
tot de eerste commissievoorzitters in deze raad te mogen 

behoren. Het was ook een uitdaging om die nieuwe relatie tus-
sen het college en de raad mede gestalte te geven. Het ging er 
in de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving wel eens 
stevig aan toe en dat kunnen de heer Hansen en mevrouw Van 
Weel beamen. Het ging echter altijd alleen om de inhoud. Ik 
denk dat wij, met alles wat je erop kunt aanmerken, de eerste 
vier jaar dualisme in Hoorn niet slecht hebben gedaan. De 
nieuwe raad wenst hij wijsheid en sterkte bij het vervullen van 
dit mooie ambt.” 

 Contactgegevens PvdA

 PvdA-Hoornsite: www.hoorn.pvda.nl
 Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): 
 dvdijk@xs4all.nl   tel. 244435
 Dennis Bruin (bestuurssecretaris) 
 dennis.bruin@12move.nl   tel 231487
 Judith de Jong (fractievoorzitter) 
  judith.dejong@planet.nl   tel 213827
 websiteprovincie Noord-Holland: 
 www.gewestnoord-holland.pvda.nl
 e-mail fractieondersteuning: 
 pvda@noord-holland.nl   tel. 023-5144389
 landelijke PvdA: www.pvda.nl
 e-mail partijbureau (Amsterdam) 
 pvda@pvda.nl   tel. 020-5512155
 ledenadministratie (adreswijzigingen e.d.)   
 ledenadministratie@pvda.nl   tel. 020-5512290
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Onze PvdA-volksvertegenwoordigers in de Hoornse raad

Ronald Witteveen
Tweeboomlaan 96, 1624 EH  Hoorn
0229-252203  (stadhuis), 0229-213827 (privé) 
06-12722035, e-mail: r.witteveen@hoorn.nl
verantwoordelijk voor: welzijn, volksgezondheid, 
wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), 
onderwijs(huisvesting), educatie, recreatie en 
sportactivering en integratie.
hobbies:  skieën, fietsen, hardlopen.
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Jack van Es
Dars 6, 1689 DA Zwaag
tel. 252210 (stadhuis) 249372 (privé) 
j.van.es@hoorn.nl
verantwoordelijk voor: financien, ruimtelijke orde-
ning (incl. verkeersplanologie), stadsvernieuwing 
en volkshuisvesting,
hobbies: politiek, lezen, hardlopen en spinning

De wethouders

De fractieleden
Judith de Jong (fractievoorzitter),
Nieuwe Noord 70, 1621 EP Hoorn,
tel. 0229-273293/06-33035485,  j.de.jong@hoorn.nl
taken: bestuur en middelen, auditcie.,
wijk: binnenstad,
werk: stafadviseur gemeente Enkhuizen
hobbies: muziek, lezen en reizen.

Alex Flameling,
Drieboomlaan 47, 1624 BB Hoorn,
tel. 06-28481125,  a.flameling@hoorn.nl
taken: volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/verkeer/
milieu/bestuurlijke verbetering
wijk: Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
werk: planoloog, hobbies: atlassen/plattegronden, 
zwemmen, tv, Rhodos, kranten/opiniebladen, lezen.

Kholoud al Mobayed,
Volder 10, 1625 TB Hoorn, 
tel. 0229-850134/06-41423871 k.almobayed@hoorn.nl
taken: integratie, sport en recreatie, werk en bijstand
wijk: Risdam Zuid/ Noord/ Nieuwe Steen
werk: juridisch medewerker
hobbies: sport, lezen, koken.

Roger Tonnaer,
Diamantplein 25,1625 RS Hoorn,
tel. 0229-235467,  r.tonnaer@hoorn.nl
taken:  stad en ruimte, bestuur en middelen
wijk: Risdam Zuid/ Noord/ Nieuwe Steen
werk: gemeenteraadslid en oud-wethouder
hobbies: (geen opgaaf)

Esther de Groot,
Boekerij 6,1695 JA Blokker,
tel. 06-52 322279,  e.de.groot@hoorn.nl
taken: jongerenbeleid, armoedebeleid
wijk: Grote Waal/Zwaag/Blokker
werk: jongerenwerker
hobbies: lezen, natuur en muziek.

Loes Hortensius,
Cezannehof 96, 1628 EX Hoorn,
tel. 0229-260824,  l.hortensius@hoorn.nl
taken: voorz. cie. Mens & Maatschappij
werk: onderwijs
wijk: binnenstad/Kersenboogerd
hobbies: 

Toon van de Wijdeven, 
Poldermolen 48, 1622 KS Hoorn,
tel. 0229-247556,  t.vd.wijdeven@hoom.nl
taken: kunst/cultuur/monumenten/toerisme/
economie/werkgelegenheid/evenementen, 
wijk: Grote Waal
werk: VUT, v.h. sociaal-cultureel werk
hobbies: amateurpianist en verzamelaar populaire bladmuziek

De fractiemedewerker
Dilek Küçüksantürk
Boedijnhof 13, 1628 SB Hoorn,
tel. 06-12512436,
e-mail: dilek_kucuksanturk_pvda@hotmail.com
student rechten Vrije Universiteit  A’dam

Levent Helelespe,
Renoirhof l06, 1628 XC Hoorn,
tel. 0229-241818,  l.helelespe@hoorn.nl
taken: volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/verkeer/
milieu,
werk: teamleider metaalindustrie
wijk: Hoorn-Nrd/V.kwartier/K.boogerd
hobbies:

Piet Bruijns,
Groenelaan 10, 1695 BE  Blokker,
tel. 0229-245576/06-53720770, p.bruijns@hoorn.nl 
taken: volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/verkeer/
milieu
wijk: Hrn-Nrd/V.kwartier/Zwaag/Blokker,
werk: VUT, v.h. technisch tekenaar
hobbies: politiek, lezen, klassieke muziek, keramiek, Frankrijk.

Arnout Schaake,
Breeuwer 32, 1625 AB Hoorn,
tel. 0229-244529/0651663378,  a.schaake@hoorn.nl
taken: welzijn, werkgelegenheid en ec. zaken, wmo, 
volksgezondheid, ouderen en gehandicapten,
wijk: Risdam Zuid/ Noord/ Nieuwe Steen,
werk: beleidsadviseur Dienst Maatschappelijke Ontwik-
keling Almere, hobbies: lezen, muziek, wandelen en reizen.

Simon Broersma (fractiesecretaris),
Mathilde Wibautstraat 18, 1628 PJ Hoorn,
tel. 06-20668775, s.broersma@hoorn.nl
taken: bestuur en middelen,
wijk: Kersenboogerd
werk: onderwijs
hobbies: 

Afscheid van voormalige PvdA-raadsleden



Jack van Es is de afgelopen jaren als wethouder betrokken 
bij de ontwikkeling van de Blauwe Berg. De ijsbaan wordt 
op dit moment gebouwd, maar hoe staat het met de overige 
plannen?

Jack: “De ontwikkelingsovereenkomst is getekend tussen de 
gemeente, Hermans  Onroerend Goed en de BAM. Dit betekent 
dat de ontwikkelaars nu aan de slag gaan met de infrastructuur, 
het realiseren van de dansgelegenheid en de bioscoop. De ge-
meente moet zorgen dat de ruimtelijke ordeningsprocedures zo 
goed mogelijk gevoerd worden, zodat de functies in het  gebied 
gerealiseerd kunnen worden. De ontsluitingsweg en de turbo-

Op 20 mei jl. hebben de fractieleden onder leiding van Jack van 
Es een fi etstocht gemaakt langs een aantal locaties in Hoorn. 
Jack van Es koos de ijsbaan op de Blauwe Berg als startpunt 
voor de route. Daar heeft hij uitvoerig uitleg gegeven over de 
plannen voor Blauwe Berg en over de verwachte opening van 
de ijsbaan in oktober dit jaar. Vervolgens ging de fi etstocht 
langs de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder, Voetbalcomplex 
Westfriezen en de stadsspeeltuin. Daar kon iedereen nog even 
genieten van de zon die eindelijk wat ruimte kreeg tussen de 
dikke wolken. Na deze korte pauze werd de fi etstocht voortgezet 
langs Schelphoek, de beoogde jachthaven. Daar heeft schetste 
Piet Bruijns het toekomstbeeld voor deze locatie. De fi etstocht 
werd gestaakt bij het Visserseiland omdat het geplande pro-
gramma uit was gelopen. 
De fractieleden hebben afgesproken om dit later in het najaar 

weer te hervatten. De avond werd afgesloten met een gezellig etentje, waarbij alle ervaringen nogeens de revue passeerden.

PvdA-fractieleden oriënteren zich op de fi ets in Hoorn

rotonde moeten er uiterlijk begin 2008 liggen.
De vraag die vaak gesteld wordt: ‘En wanneer kunnen we naar 
de bioscoop?’ is niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik ga er 
vanuit dat in 2008 de voorzieningen klaar kunnen zijn, maar 
dat is afhankelijk van de ruimtelijke ordeningsprocedures en de 
bezwaren. De ijsbaan gaat in ieder geval in oktober 2006 open 
en ik hoop dat het spreekwoord: ’Als er een schaap over de 
dam is, dan volgen er meer’, ook hier van toepassing is. Naast 
de voorzieningen wordt er ook woningbouw (226 woningen) en 
een park gerealiseerd. Het gaat gebeuren in de komende jaren 
op de Blauwe Berg, maar er is nog veel te doen”.

Wanneer kunnen we naar de bioscoop op de Blauwe Berg?????
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UMTS is de opvolger van het GSM-netwerk, en ook wel 
bekend als beeldtelefonie of mobielinternet. Omdat het ver-
mogen van UMTS kleiner is dan dat van GSM is het aantal 
antennes dat nodig is voor een dekkend UMTS-netwerk 
groter dan voor een GSM-netwerk. Daardoor zullen er ook 
meer antennes voor UMTS nodig zijn. In principe kunnen de 
telecom-aanbieders de bestaande gsm-antennes vergun-
ningloos vervangen voor UMTS-antennes. 

Op twee plekken in Hoorn is het nu zo dat er volgens de teleco-
maanbieders niet voldoende dekking is. Het gaat om Zwaag en 
de Kersenboogerd (Munnickenwoud en Moerbalk).
Hier zouden 2 nieuwe antenne-installaties geplaatst moeten 
worden. Dit nieuws zorgde voor veel onrust onder de bewoners. 
In diverse wijkoverleggen werd veel aandacht besteed aan dit 
onderwerp. Een groep bewoners is hierna een actie begonnen 
om zoveel mogelijk bewoners voor te lichten en een bezwaar-

schrift in te dienen tegen de plaatsing van de antennes. Hierna 
heeft de Gemeente een informatieavond georganiseerd voor de 
bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend. Op deze 
bijeenkomst bleek dat er veel zorgen zijn met betrekking tot de 
gezondheidsrisico’s. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA 
gezegd dat wij de plaatsing van de twee nieuwe antennes wil-
den uitstellen tot de uitkomsten van een grootschalig Zwitsers 
onderzoek bekend zijn.

Op 6 juni 2006 zou de plaatsing van de antennes in de commis-
sie Stad en Ruimte besproken worden, maar op die dag kwam 
net de uitslag van het Zwitsers onderzoek binnen. Omdat er te 
weinig tijd was om de uitkomsten van dit onderzoek nog voor de 
vergadering te lezen is besloten om dit onderwerp uit te stellen 
tot de volgende vergadering op 6 juli 2006.

Esther de Groot

UMTS-masten in Hoorn



De afgelopen tijd is de nieuwe fractie al 
enkele keren op bezoek geweest bij be-
drijven en instellingen.  Raadslid Simon 
Broersma doet verslag…. 

Horizon College
Het bezoek aan het Horizon College, georga-
niseerd door raadslid Piet Bruijns, ging vooral 
over het oprichten van een stagebureau voor inburgeraars en 
deelnemers van een reintegratietraject. Deze mensen ontvan-
gen nu een bijstandsuitkering (Wet Werk en Bijstand ). Om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is een taal- en werk-
stage van groot belang. De afdeling Educatie wil op jaarbasis 
ongeveer 100 deelnemers zo’n stagetraject aanbieden. Het 
vinden van stageplaatsen is een moeizaam proces. Het vergt 
veel tijd en energie van de stagecoördinatoren om werkge-
vers te overtuigen van de noodzaak van een stagetraject. De 
fractieleden van de PvdA hadden in het gesprek diverse vragen 
aan mevrouw Bakker van de afdeling Educatie over dit project. 
Het verzoek van het Horizon College ligt nu bij het College van 
Burgemeester en Wethouders. De PvdA heeft grote belangstel-
ling voor dit project.

Lindendael
Op maandag 22 mei ging de fractie op bezoek bij het verpleeg-
huis Lindendael van stichting de Omring aan de Koepoortsweg, 
daar werden wij hartelijk ontvangen door de directie. Het ge-
sprek ging vooral over de nieuwbouwplannen van Lindendael. 
Straks krijgen de bewoners veel meer privacy omdat er meer 
eenpersoonskamers zullen worden gebouwd. Ook zal er bij-
voorbeeld een “Frans pleintje” worden gebouwd met een heus 
café en een leeshoek. 

Fractie PvdA-Hoorn op werkbezoek bij diverse instellingen

Er ontstond een discussie over het al of niet samenwerken met 
de andere grote speler op het gebied van verzorgingstehuizen 
in Hoorn, stichting Wilgaerden. Fractievoorzitter Judith de Jong 
stipte nog even een belangrijk PvdA punt aan, namelijk de 
woonzorgcentra’s. In iedere buurt waar veel ouderen wonen 
zullen dergelijke centra’s worden gebouwd. Ouderen en ook 
anderen kunnen daar dan makkelijk gebruik van maken terwijl 
ze zo lang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen. Zowel 
“de Omring” als ‘Wilgaerden’ zullen woonzorg centra’s in Hoorn 
gaan ontwikkelen.

Bureau Jeugdzorg
Bij Bureau Jeugdzorg werden wij ontvangen door de directeur, 
mevrouw Jetty van Gent. Mevrouw van Gent heeft ons het een 
en ander uitgelegd over hoe jeugdzorg in Nederland precies 
geregeld is. Zij gaf ook de problemen van de wachtlijsten weer 
en de bureaucratische organisatiestructuur van de jeugdzorg 
in het algemeen. Een voorbeeld dat werd aangehaald door 
wethouder Ronald Witteveen, dat basisscholen soms twee 
maanden moeten wachten totdat een kind pas terecht kan bij 
een maatschappelijk werker werd onderschreven. Er moeten 
meer opvangplekken gecreëerd worden voor kinderen die zorg 
nodig hebben. Ook vanuit de provincie is er best nog het een en 
ander mogelijk als het om fi nanciën gaat. Aan het einde van het 
bezoek kregen wij nog een rondleiding door het gebouw aan de 
Nieuwe Steen.

Ook de komende maand en na de zomervakantie zal de fractie 
weer verschillende instellingen gaan bezoeken waaronder stich-
ting Wilgaerden en Manifesto.

Simon Broersma 

Jaarlijks brengen vrijwilligers van de PvdA bloemen 
rond op 1 mei aan leden van 65 jaar en ouder. Steven 
de Waart vertelt over zijn ervaringen dit jaar. 

‘Op 1 mei heb ik weer met veel plezier bloemen rondgebracht 
voor veel van onze leden van  gevorderde leeftijd. Ik zal gelijk 
maar bekennen; ik heb geen speciale band met de dag van de 
arbeid, maar ik kan me goed voorstellen dat dit vroeger anders 
was. Dat heeft denk ik toch ook met leeftijd te maken, ik ben 36 
jaar en heb het socialistisch doel niet echt meegekregen van 
huis uit. Wel geloof ik in een rechtvaardige samenleving waar 
de staat voor de zwakkeren opkomt.  

Veel van onze leden hebben wel die band. Voor hen betekent 1 
mei heel veel. Een aantal maal heb overkwam me het volgende; 
ik bel aan en de stem aan de andere kant reageert geschrok-
ken; wie is daar? Als ik mijn naam zeg komt er geen reactie, 
maar als ik zeg dat ik van de PvdA ben dan komt er al iets van 
herkenning. Eenmaal bij de deur is er weer die aarzeling die ik 
me wel kan voorstellen; ik ben vergeleken met dit deel van de 
achterban een vreemde lange man. Dat komt bedreigend over 
voor iemand die slecht ter been is en 3 koppen kleiner (ik ben 
1.92 meter). Angstig kijken de oogjes mij aan, “wat moet hij 
van me?”  zie ik ze denken soms nog door een kijkgaatje in 
de deur heen. 

Maar de naam PvdA doet in dit geval letterlijk deuren open; 
er is al iets meer vertrouwen. Als die deur eenmaal open is, 
krijgen ze van mij gelijk de ruiker onder de neus gepresen-
teerd. Dan zie je in de ogen de verbazing: “Voor mij?” “Ja 

voor u, in verband met 1 mei.” Bijna alle mensen (en zeker bijna 
alle vrouwen, ongeacht de leeftijd) houden van bloemen. Dan is 
het ijs echt gebroken. 1 mei van de partij, voor mij! Ik zie dat ze 
al niet meer exact de datum in het oog hadden, maar de magie 
van de woorden 1 mei is ongekend. Mijn doel is bereikt! 

Gelijk staat er een ander persoon tegenover me. “ Ja meneer, 
ik ben al jaren lid en ik stem ook altijd PvdA hoor. Op mijn vraag 
hoe lang dan wordt er vaak even nagedacht om het dan niet 
zeker meer te weten, maar wel erg lang. “Ja want mijn man en 
ik zijn al zeker 40 jaar lid. Mijn man is al jaren geleden overle-
den ,maar we….en de verhalen komen los. Te pas en onpas 
worden familieleden die er soms niet meer zijn bijgehaald. “Mijn 
vader, weet u, en vroeger ging dit zo en zo. Wilt u koffi e? En 
een koekje neem ik aan?” 
“Nee mevrouw, ik moet weer verder, andere mensen bloemen 
bezorgen”. Beteuterd kijkt ze me aan, “nu al?” Ja echt,  want 
anders krijgt de rest niet, dat kan toch nooit de bedoeling zijn”.
Echt niet? Zie ik haar denken. En ik ga weer, haar stralend 
achter latend. Als ik bij elk lid mijn volledige tijd zou geven, dan 
sta ik ongetwijfeld een aantal maal de internationale te zingen! 
(en die ken ik niet eens).  

Zo loopt voor mij elk jaar 1 mei weer uit, en 
krijg ik veel verhalen te horen maar laat ik 
ook een wat gelukkiger mens achter. En daar 
doe ik het voor. OP naar de volgende 1 mei 
viering!’

Steven de Waart   
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Bloemen houden van mensen



De PvdA-Hoorn heeft in haar integratienota een aantal ac-
tiepunten genoemd om de integratie in Hoorn te bevorderen. 
Met een serie debatten willen we de discussie rondom dit 
actuele onderwerp verder faciliteren. In de vorige Prospect 
heeft u kunnen lezen over de eerste twee debatten die begin 
2006 zijn georganiseerd. De volgende 4 debatten hebben als 
thema “Gelooft de moslim in de integratie in Nederland”. In het 
eerste debat staat de vraag centraal “Hoe kijkt de Islam naar de 
Nederlandse samenleving?” In het vervolg zullen er andere on-
derwerpen aan bod komen zoals participatie van 
vrouwen, arbeidsparticipatie, 
emancipatie en democratie.

Onlangs heeft een onderzoek 
onder een representatieve 
groep autochtonen aangetoond 
dat de meerderheid van Neder-
landers “baalt van allochtonen” 
en dat ze zelfs bang zijn voor de 
Islam. Als volksvertegenwoor-
diger kan ik me voorstellen dat 
veel allochtonen hierdoor zeer 
droevig zijn geworden, vooral die 
groep die juist een goede plek 
heeft weten te verweven in de 
Nederlandse samenleving. He-
laas pakt de media vaak fl ink uit 
met dit soort berichten, waardoor 
er geen aandacht meer overblijft 
voor de nodige nuance. Neder-
landers zouden Islamofoob zijn, 
maar Ik denk dat zij zichzelf een 
beetje onderschatten. Wij hebben vorig jaar met z’n 
allen ruim € 200 miljoen ingezameld voor het grootste Islamiti-
sche land ter wereld vanwege de tsunami. Maar politici moeten 
desondanks dit soort onderzoeken serieus nemen. Als gemeen-
teraadslid voor de PvdA kan ik er ook niet om heen. Ik moet 
er iets mee doen. Niet alleen vanwege mijn functie, maar ook 
omdat ik een allochtone moslim ben die van Nederland houdt. 
Omdat ik een dochtertje heb dat nog geen jaar oud is en nog 
een hele toekomst heeft hier in Nederland. Ik moet er iets mee 
doen voor mijn Nederlandse buurvrouw, voor mijn Marokkaanse 
buurmeisje… voor onze heel multiculturele samenleving. 

De resultaten van het onderzoek zijn echter niet verrassend. 
Onze samenleving wordt steeds harder. De gebeurtenissen 
van afgelopen jaren geven ons daar veel redenen voor en dat 
begrijp ik, maar we moeten wel met elkaar blijven praten en niet 
langer over elkaar. Menig politici heeft een negatieve toon gezet 
door alleen maar de verschillen te benadrukken in plaats van de 
overeenkomsten. Als mensen echt inzien dat er overeenkom-
sten zijn en als zij daarnaast ook hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen, dan zal integratie 

een stuk gemakkelijker 
gaan.
Met deze debatten wil ik dat 
de moslims kritisch kijken 
naar hun huidige houding 
in de discussie rondom 
Islam en integratie. Ik wil 
dat ze de problemen die er 
zijn, durven benoemen en 
tackelen. Deze ontwikke-
ling moet van binnenuit 
komen en kan niet opge-
legd worden door wetten 
en regels. Daarom hoop 
ik dat veel moslims naar 
deze debatten zullen 
komen. Hoe diverser 
hoe beter, want de Is-
lam kent vele gezichten. 
Een Afghaanse moslim 
is niet per defi nitie het-
zelfde als een Marok-

kaanse of een Turkse Moslim. Hier gaat het erom dat 
moslims het eens worden over een Nederlands gezicht van de 
Islam die geen struikelblok of smoes meer mag zijn om geen 
deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Ik hoop ook 
dat veel Nederlanders komen want integratie bestaat echt uit 
twee richtingsverkeer. Zij kunnen nog meer doen om alloch-
tonen in het algemeen en moslims in het bijzonder kansen te 
bieden op bijvoorbeeld de werkvloer. Op deze manier hoop ik 
dat moslims niet langer beschouwd worden als een gezichtloze 
groep, maar als collega’s, buren en vrienden.

Kholoud al Mobayed

PvdA-Hoorn werkt hard aan een eigen integratienota 
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Hoorn en haar grenzen
De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de 
herindelingen in West-Friesland. Naast de geplande fusies 
tussen een aantal gemeenten, sprak bestuurlijk Hoorn over 
het verleggen van de gemeente grenzen naar Wognum. 
PvdA-raadslid Piet Bruijns schreef een artikel over Hoorn 
en haar grenzen.

Inleiding
De Tweede Kamerleden van de Vaste Kamer Commissie voor 
Binnenlandse Zaken hebben op woensdag 7 juni 2006 een 
eerste signaal afgegeven hoe de bestuurlijke ordening er in 
Westfriesland uit moet gaan zien. De twee wetsontwerpen 
die aan de orde kwamen betreffen fusies van de gemeenten 
Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en die van Ob-
dam en Wester-Koggenland.Er moet nog een defi nitief besluit 
worden genomen maar het ziet er naar uit dat beide wetsvoor-
stellen in meerderheid worden aangenomen. Dat betekent dat 
het voorstel van Hoorn om Wognum ongedeeld bij Hoorn te 
trekken niet doorgaat. Toch is er ook goed nieuws te melden. Zo 
zal hoogstwaarschijnlijk het bedrijventerrein Westfrisia-Noord 

bij Hoorn worden gevoegd. Verder werd duidelijk dat Wester-
Koggenland het bedrijventerrein Jaagweg zal ontwikkelen. In de 
discussie was veel aandacht voor de centrumfunctie van Hoorn 
en hadden de kamerleden zorgen over hoe het nu verder moet 
met de overblijvende gemeenten. En verder vielen de fracties 
over de weinig sturende rol van de provincie over dit onderwerp. 
De defi nitieve besluitvorming zal op 13 juni a.s. plaatsvinden in 
de Tweede Kamer.

De achtergronden en het Kabinetsbeleid
Nadat het kabinet Balkenende haar zorg had uitgesproken 
over het bestuurlijke draagvlak van kleine gemeenten werd er 
een beleid ontwikkeld waar duurzaamheid een hoofdrol ging 
spelen. Hierbij zouden krachtige gemeenten moeten ontstaan. 
Gemeenten die voldoende van omvang zijn om het decentrali-
satiebeleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Daarbij zou het 
proces van fusies en herindeling bij voorkeur van onderaf  moe-
ten komen in plaats van dat het wordt opgelegd door Den Haag. 
Daarbij krijgt de provincie van het kabinet een belangrijke rol om 
die opschaling uit te voeren. En niet onbelangrijk voor Hoorn is 
het punt van de centrumgemeente in het kabinetsbeleid. Als in 

lees verder hiernaast



werkgever 
niet het goede 
voorbeeld. De 
aanwezige 
raadsleden 
nemen deze 
informatie 
mee naar hun 
fractie. De lan-
delijke fractie 
van de PvdA 
gaat met het 
idee naar huis 
om het mogelijk te maken om moeilijk te bemiddelen mensen uit 
de WAO/ WIA te plaatsen voor hogere functies in de organisatie 
van de sociale werkvoorziening. Dit tegen een lagere loonsub-
sidie. Deze meer integrale werkwijze biedt zowel Op/Maat als 
uitvoeringsinstantie UWV voordelen op.

Gebouw Werk en Inkomen
Het GWI probeert met zoveel mogelijk partners om mensen aan 
het werk te helpen. Hoewel men nu werkt met geautomatiseer-
de systemen die voor alle partners toegankelijk zijn, blijft men 
ertegenaan lopen dat sommige gegevens niet uitgewisseld mo-
gen worden. Op dat punt zou men de wet op de persoongege-
vens aangepast willen hebben. De landelijke PvdA fractie kreeg 
ook mee dat er absoluut iets moet gebeuren voor de groep 
werklozen van 45 jaar en ouder. Deze groep dreigt tussen wal 
en schip te raken, omdat werkgevers de kennis en ervaring van 
deze groep vaak onvoldoende op waarde schatten. Juist met de 
komende vergrijzing is het belangrijk deze groep aan het werk 
te krijgen.

Saskia Noorman en Ferd Crone nemen de verkregen informa-
tie mee naar Den Haag. PvdA-Hoorn, die deze werkbezoeken 
heeft georganiseerd bedankt Op/maat, afdeling Werk en Bij-
stand van de gemeente Hoorn, het CWI, Rentree en Argos voor 
de hartelijke ontvangst van de PvdA kamerleden. Wij hopen dat 
dit bezoek ertoe leidt dat veel werklozen aan een baan gehol-
pen worden.

Judith de Jong

Een keer per kwartaal gaan alle kamerleden van de 
PvdA op werkbezoek aan de hand van een thema. Op 
12 juni was het thema: hoe kunnen mensen die lastig 
werk vinden toch een plek veroveren op de arbeids-
markt. In totaal bezochten de PvdA-kamerleden 17 
plaatsen in Nederland. Hun ervaringen rapporteren zij 
terug in de fractie en aan de hand daarvan komt de 
landelijke PvdA fractie met wetsvoorstellen. 

Op 12 juni brachten de kamerleden Ferd Crone en Saskia 
Noorman een bezoek aan Hoorn. Zij gingen samen met 
de lokale raadsleden Kholoud al Mobayed, Toon van de 
Wijdeven en Judith de Jong op bezoek bij Op/maat en op 
bezoek bij het Gebouw Werk en Inkomen (GWI). Op/Maat is 

de organisatie die in heel West Friesland 
zorgdraagt voor de sociale werkvoorzie-
ning. Dat betekent dat zij werk zoeken 
en mensen begeleiden in hun werk met 
een arbeidsbeper-
king. Daarbij gaat het 
om mensen met een 
psychiatrische, ver-
standelijke of licha-
melijke handicap. In 
het GWI staat het hel-

pen van mensen aan een baan voorop. 
In het gebouw werken de gemeentelijke 
afdeling Werk en Bijstand, werkbemid-
delaar CWI, uitvoeringsinstelling UWV 
en de reïntegratiebedrijven Rentree en Agros samen om 
mensen snel aan werk te helpen.

Op/Maat
Het werd een informatieve ochtend. De kamerleden waren 
voornamelijk nieuwsgierig naar de mening van de experts die bij 
Op/Maat en het GWI werkzaam zijn. Wat kan er beter in het be-
leid? Biedt de landelijke overheid voldoende instrumenten aan 
gemeenten en sociale werkvoorzieningen om hun taak goed uit 
te oefenen? Waar loopt men in de praktijk tegenaan? 
Vanuit Op/Maat is de boodschap dat het ontzettend moeilijk 
blijft om werkgevers te vinden die werk willen verschaffen aan 
mensen met een handicap. Ook de gemeente Hoorn geeft als 

Tweede kamerleden PvdA bezoeken Hoorn

de regio een samenhangend beleid op het gebied van krach-
tige gemeenten wordt ontwikkeld moet de speciale positie van 
de centrumgemeente nadrukkelijk aan de orde komen. Maar 
dat de herindeling van onderaf moet komen is voor Hoorn een 
vervelend en bijna onmogelijk proces geweest. Daar zal ik op 
terugkomen. Tot zover in het kort de beleidsachtergronden van 
het kabinet. 

Langdurig proces
Sinds het Drechterlands Beraad in 1999, waarbij Venhuizen en 
Drechterland op vrijwillige basis tot een fusie zijn gekomen, is 
discussie over herindeling en fusies in de regio tot stilstand ge-
komen en werd naar de rol van de provincie gevraagd. De pro-
vincie nam op verzoek van de regio de handschoen op en ging 
in een “open overleg” de discussie aan met de regio. In de 6 
jaar van overleg, die sinds de bemoeienis van de provincie ach-
ter de rug zijn, zijn er verschillende opties de revue gepasseerd. 
Maar van voortgang was geen sprake. Behalve de vorming van 
de 2 nieuwe gemeenten die in de wetsvoorstellen worden ge-
noemd, staat Hoorn nog steeds met lege handen. Hoorn heeft 
verschillende pogingen gedaan om de discussie vlot te trekken. 
Er zijn voorstellen gedaan die veel kwaad bloed hebben gezet 

in de regio. De “zachte en de harde lijn” zijn geprobeerd. Helaas 
zonder resultaten. Het is zoals men het in Westfriesland uitdrukt 
“trekken aan een dood paard”.  
Maar ook de provincie heeft zich niet krachtig opgesteld in dit 
dossier. Vooral rondom de discussie over de bedrijventerrei-
nen aan de Jaagweg en Westfrisia-Noord. De opmerkingen uit 
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dat 
er nog voldoende bedrijven leeg staan en nog kavels te koop 
staan, heeft voor veel irritatie gezorgd. Op deze manier voer je 
geen economisch beleid voor de lange termijn. 

Hoorn heeft veel kritiek ondervonden met haar standpunt over 
de noodzakelijke omvang van de gemeente. Maar die noodzaak 
was er wel. Er is geen m2 bedrijventerrein meer om uit te geven 
en over 8 jaar is er ook geen bouwgrond meer voor woning-
bouw. Hierbij moet worden bedacht dat de ontwikkeling van 
uitleggebieden minimaal 5 jaar de tijd neemt. De marge van 3 
jaar is dus niet zo ruim.

Motie PvdA-Hoorn
De gemeenteraad van Hoorn heeft duidelijk gemaakt dat boven-
staande fusies geen oplossing bieden voor de centrumgemeen-

lees verder op pagina 12
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Column door Sjaak Grosthuizen

COALITIE

Vroeger, toen had je nog echte verkiezingsstrijd. De partijen stonden ook duidelijker tegenover 
elkaar. Toen had je nog die verdomde rooien, die al het  zuurverdiende geld wilden uitstrooien over de zogenaamde ver-

worpenen der aarde. Daar werden nog bisschoppelijk gezegende dijken tegen 
opgeworpen. Dan had je die liberalen die in naam van het grootkapitaal over de ruggen van het 

gewone volk het recht van de sterksten wilden laten zegevieren. En die papen dan die nauwelijks 
bewijsbaar onbetrouwbaar overal de touwtjes in handen hielden. En niet te vergeten die fi jne 

christelijken die met uitgestreken smoelen hun bijbels hanteerden om de vooruitgang te blokkeren. Toen had je geen op 
Amerikaanse leest geschoeide campagnes nodig om 

op zwevende kiezers te jagen. Coalitiebesprekingen konden toen ook rustig een hele zomer duren. Soms zat je een half 
jaar zonder echte regering, zodat je bijna blij was dat er toch nog zoiets als een koningshuis bestond. Toen ging het ook 

ergens over. Om elke centimeter beleidsruimte werd 
gestreden. Men had nog concrete herinneringen aan de loopgravenoorlogen. 

Nu is er wel wat veranderd. Half Nederland is zwevende kiezer. Die kiezer is niet geïnteresseerd in de heilige boodschap-
pen die de partijen uitdragen. Er is ook helemaal geen heilige boodschap meer, 

misschien hooguit van in schaapskleren gehulde Milli Gürüs-achtige wolven. Wie de verschillen 
tussen de partij-ide- ologieën meent te 

kunnen zien is of ge- schoold politicoloog 
of zelf kandidaat op een verkiesbare 

plaats. Men ziet het ook aan de verkie-
zingsposters. Het gaat tegenwoordig veel minder over de inhoud en veel meer over de personen. Dit jaar zagen we veel 

portretten. Die moesten 
vertrouwen inboezemen. ‘Met Jan de Boer op’ of ‘Omdat ik u ken’ wonnen wat mij betreft de prijs van kreten die het minst 

politieke inhoud verraadden.  
Na de verkiezingen kwamen de coalitiebesprekingen. Die waren verrassend snel rond. D66, die met een uitstekend 

functionerende wethouder in het vorige college de portrettenrace had verloren, moest het veld ruimen. Met punten die 
alle partijen in het verkiezingsprogramma hadden staan kreeg je met gemak een uitgebreid coalitieprogramma op papier. 

Tijdens een gezellig college-uitje werd dat 
teruggebracht tot een handzaam programmaatje waar ook de burgemeester mee uit de voeten kon. Een programma, dat 

niemand voor de kop stootte. Een redelijk alternatief, zou je kunnen zeggen. 
Een tikje links-liberaal misschien. Is het toch nog een D66-college geworden. 

Heeft Hoorn toch nog een D66-college gekregen..Heeft Hoorn toch nog een D66-college gekregen..

te.  Hoorn heeft zich uitgesproken voor een samenvoeging met 
een ongedeeld Wognum. Dit standpunt is tot stand gekomen 
nadat op 21 maart j.l een motie van de PvdA-Hoorn is aange-
nomen waarin het College van Burgemeester en Wethouders 
is verzocht om er bij de fracties van de Tweede Kamer op aan 
te dringen dat het wetsvoorstel, dat zou moeten leiden tot 2 
fusiegemeenten, geamendeerd moet worden. De kern van de 
motie kwam er op neer dat Hoorn voor de komende 30 jaar zelf 
in staat moet zijn om  bestuurlijke afwegingen te maken waar 
het gaat om woningbouwlocaties , bedrijventerreinen en recrea-
tiemogelijkheden.

Hoe nu verder
De besluitvorming in de Tweede Kamer geeft aan dat Hoorn 
niet in staat wordt gesteld om haar centrumfunctie naar beho-
ren te vervullen. De gemeenteraad van Hoorn zal zich moeten 
afvragen hoe de positie van Hoorn voor de komende jaren dan 
gezien moet worden. Welke rol heeft Hoorn nog ten aanzien 
van de volkshuisvesting voor de regio als er onvoldoende grond 
is om die woningen te bouwen? En wat betekent dat voor de 
kwantiteit en kwaliteit van het voorzieningen niveau? Moet 
Hoorn zich wellicht in stellen op een periode van stabilisatie en 
krimp? En zo zijn er nog veel meer vragen te stellen.
Voorlopig maar even stilte en overpeinzing.

Piet Bruijns
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