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VEEL KIJK- EN LEESPLEZIER

Van de redactie

Zo vlak voor de belangrijke landelijke verkiezingen heeft 
de redactie het toch maar weer voor elkaar gebracht om 
een goed gevulde en interessante Prospect bij de 300 
Hoornse PvdA-leden aan te leveren. In deze Prospect 
natuurlijk aandacht voor de naderende landelijke tita-
nenstrijd. Zal het ons lukken? Ook op provinciaal niveau 
worden de degens gekruist tussen twee kandidaat lijst-
trekkers, Freddy Weima en Peter Visser. Zij stellen zich 
aan u voor in het hart van het blad. 

Veel aandacht in deze Prospect voor de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning, kortweg de 
WMO. Fractielid Arnoud Schaake 
schetst u het standpunt van de 
PvdA-Hoorn. Hoe vergaat het 
onze kersverse(?) PvdA-wethou-
der Ronald Witteveen. Hij kijkt 
op pagina 3 terug op de eerste 
6 maanden. De fractie heeft 
wederom een succesvol integra-
tiedebat achter de rug. Welke 
stappen worden nu ondernomen? 
Verder aandacht voor de AOW, 
de nieuwe overdekte ijsbaan, het 
Oostereiland, een beeldenroute 
langs de kust en het armoede-
beleid. En natuurlijk besluit op 
pagina 12 onze criticaster Sjaak 
Grosthuizen deze uitgave weer. 
Veel leesplezier en als u wilt rea-
geren 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 Waart

Zelfs de grootste kluizenaar zal het niet zijn ontgaan: 
op 22 november gaan we naar de stembus om de 
PvdA de grootste partij van Nederland te maken. Zal 
dat lukken? De nek-aan-nek-race tussen Balkenende 
en Bos wordt breed uitgemeten in de pers. Elk wis-
sewasje wordt ons niet onthouden. Elke verkeerde 
opmerking wordt buitenproportioneel opgeblazen. 
Wie heeft het nog over de inhoud? Elke poging daar-
toe wordt in de kiem gesmoord. Het grote publiek wil 
smullen. Fijnproeverij en -slijperij is zo langzamer-
hand voor de zonderlingen. 

In Hoorn moet de PvdA de grote overwinning bij de gemeen-
teraadsverkiezing proberen vast te houden. Aan het 
bestuur en de fractie zal dit niet liggen. Los van haar 
eigen permanente activiteiten, zoals werkbezoeken aan 
bedrijven en instellingen en het beleggen van discussie-
avonden, zoals over de integratie (zie elders in dit blad), 
zijn de fractie- en bestuursleden vooral op de zaterdagen 
actief op de markten en in de wijkwinkelcentra. Meer-
Rood-Op-Straat heten die activiteiten. Veelal 
geassisteerd door Tweede Kamerleden, zoals op zater-
dag 7 okt. toen Aleid Wolfsen, onze nummer drie op de 
lijst en misschien wel toekomstig minister van Justitie, 
aanwezig was. 
Ook Wouter Bos komt naar Hoorn. Vanaf een zeepkist 
zal hij op vrijdag 10 nov. om 15.00 uur in discussie gaan 
met het winkelende passanten op het Grote Noord. Er zal 
met name de laatste week voor de verkiezing deur-aan-
deurgesprekken plaatsvinden en uiteraard moet er veel 
gefolderd worden. 

We zullen handen tekort komen om de Hoornse bevolking 
warm te krijgen voor een stem op de PvdA. Veel vrijwilligers 
zijn broodnodig. Vind u ook dat de PvdA de grootste partij moet 
worden? Meld u dan aan bij een van de contactpersonen die op 
de achterkant van deze Prospect staan.      

Ed Wagemaker

Verkiezingen op 22 november: 
alle hens aan dek
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Rode overpeinzingen van Wouter Bos en Michiel van Hulten

AOW

     
Beste partijgenoten, 

De PvdA wil de AOW veilig stellen en ook de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar hou-
den. Ook als er straks minder mensen werken en meer ouderen van een AOW-uitkering afhankelijk zijn. 

Het kan rechtsom, zoals het kabinet Balkenende de afgelopen jaren gedaan heeft. Dan krijgen we een volgende 
ronde van snoeiharde bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorg en de  huursubsidie. Ook komt dan het verhogen 
van de AOW-gerechtigde leeftijd dichterbij, een maatregel die eenzijdig drukt op jongere generaties en waarvan 

mensen in zware beroepen en mensen met lage inkomens veel meer last hebben dan anderen. 

Het kan ook linksom, door de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, jong en oud. Dat is de 
manier waarop de PvdA de problemen wil oplossen. Het is ook verreweg de meest sociale oplossing. Alleen zo 
kunnen de kosten van de vergrijzing worden opgevangen op een manier waardoor kwetsbare groepen nu eens 

niet het gelag moeten betalen, maar worden ontzien. 

In de media is veel aandacht besteed aan onze plannen. Leden worden daarop aangesproken. Tijdens 
activiteiten op straat of door collega’s, familie, vrienden en bekenden. De vragen zijn vaak heel concreet (wat 
betekent dit precies voor mij?) en lastig te beantwoorden zolang de plannen niet gedetailleerd zijn uitgewerkt 
en doorgerekend. Dat gebeurt in het concept-verkiezingsprogramma dat begin november verschijnt. Daarbij 

staan de volgende uitgangspunten centraal: 
Met de PvdA in een volgend kabinet zal de AOW weer meestijgen met de lonen.

 AOW’ers gaan er dan net zoveel op vooruit als anderen. Onder het huidig kabinet is dat niet gebeurd. De 
laatste jaren heeft het kabinet de AOW bevroren en ook tal van andere maatregelen genomen waar met name 

ouderen last van hadden; denk aan de bezuinigingen op huursubsidie en het openbaar vervoer, maar 
bijvoorbeeld ook aan de invoering van de no-claim in de zorgverzekering. 

Wij vragen van iedereen een bijdrage naar draagkracht om dat mogelijk te maken. Het principe ‘de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten’ staat voor de PvdA voorop. We vragen van zowel jongeren als ouderen 

om solidariteit ook voor volgende generaties mogelijk te maken. Wij willen geen tegenstelling tussen 
generaties creëren, we willen de lasten niet eenzijdig op de jongeren of ouderen afwentelen en daarom kiezen 
we voor het meest sociale criterium: 
draagkracht. Ook dat is onder het 

huidig kabinet niet het geval. Het 
waren juist de kwetsbaarste groepen die de zwaarste klappen kregen door de bezuinigingen. 

Mensen met een AOW en een klein aanvullend pensioen van 10.000 euro of minder zullen helemaal niets 
merken van maatregelen die de PvdA voorstelt. Sterker nog - dankzij het meestijgen van de AOW met de lonen 

zullen zij hun inkomen juist sterker zien stijgen dan onder het huidige kabinet. 
Alle AOW’ers gaan er bij ons van jaar op jaar op vooruit. Dat kan omdat de PvdA de AOW weer aan de lonen zal 
koppelen. Dat levert alle AOW’ers een koopkrachtvooruitgang per jaar op van enkele tot meerdere honderden 
euro’s per jaar. Ook de AOW’ers met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro. De extra bijdrage die van 

hen vervolgens wordt gevraagd, is een stuk kleiner dan die inkomensvooruitgang van honderden euro’s 
(en van AOW’ers met een aanvullend pensioen kleiner dan 10.000 euro is die bijdrage nul). 

De invoering van de bijdrage naar draagkracht wordt ‘uitgesmeerd’ over zoveel jaren dat ook degenen met een 
aanvullend pensioen van meer dan 10.000 euro die eraan meebetalen er toch gewoon van jaar op jaar op 

vooruit blijven gaan. 
Over de precieze uitwerking van de voorstellen wordt door ons nog overlegd met vakbonden, ouderenbonden 

en anderen. Ook voeren we discussie met partijleden op verschillende regionale bijeenkomsten in het land. 
De uitkomsten van de regionale debatten zijn betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. 

Met vriendelijke groet, 

Wouter Bos,
voorzitter Tweede-Kamerfractie 

Michiel van Hulten,
 partijvoorzitter 

de sterkste schouders dragen de zwaarste lastende sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
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De eerste zes maanden van PvdA-wethouder Ronald 
Witteveen: “Hard werken en genieten”

“Op dinsdag 4 april 2006 sloot ik rond 18.00 uur de 
schooldeur van De Klipper achter me. Op woensdag 
5 april zat ik om 8.30 uur achter mijn bureau op het 
gemeentehuis. In de dagen daaraan voorafgaand 
heb ik hard gewerkt om mijn schoolorganisatie zo 
goed mogelijk over te dragen aan het interim-team 
dat mij voorlopig opvolgt. Ik wilde geen lijken in de 
kast achterlaten en mijn collega’s het nodige hou-
vast geven om de komende maanden verder te 
kunnen. Nu na twee maanden ben ik, naast een ge-
weldige afscheidsdag, nog een keer op mijn school 
geweest om een lopende situatie af te ronden en 
heb zo nu en dan nog wat telefonisch- en mailcon-
tact. Alles loopt vrij probleemloos door en dat geeft 
me een goed gevoel”.

Overleg 
“Ondertussen ben ik volledig ondergedompeld in een bad dat 

gevuld is met heel veel verschil-
lende vormen van overleg, ken-
nismaking, toespraken, werk-
bezoeken, vertegenwoordiging, 
verantwoording, voorbereiding, 
inlezen, visievorming, het bezoe-
ken van informatieve bijeenkom-
sten, voorzitten en veel luisteren. 
Op sommige punten van mijn 
portefeuille (onderwijs en sport) 
had ik al de nodige praktijkerva-
ring, waardoor deze dossiers voor 
mij veel herkenning bieden. Ik heb 
de afgelopen weken al uitgebreid 
contact gehad met schooldirecteu-
ren en schoolbesturen. Veelal was 

daarbij de huisvesting het bepalende onderwerp”. 

Web van instellingen en projecten
“Het terrein van welzijn en zorg blijkt een breed veld te zijn, 
waarbij je terecht komt in een woud van aanbieders, instellin-
gen, organisaties en projecten. Hoewel ik, door de vele werk-
bezoeken, gesprekken en bijeenkomsten, steeds meer inzicht 
krijg, valt het mij wel op hoe verkokerd deze werelden vaak zijn. 
Onlangs was ik met een deel van de fractie op werkbezoek bij 
bureau Jeugdzorg en het deed mij goed dat ook anderen daar 
een gevoel kregen in een web van instellingen en projecten 
verstrikt te raken. Als wij het al moeilijk vinden om dit web te 
ontwarren en er onze weg in te vinden, hoe zou het dan de bur-
ger vergaan? En zou het allemaal niet wat effectiever kunnen?, 
vraag ik me dan af”. 

Integrale aanpak
“Gelukkig zijn er diverse ontwikkelingen naar een meer inte-
grale aanpak. Het loket voor werk en zorg, dat straks nog wordt 
uitgebreid met wonen, is daar een voorbeeld van. Ook het jon-
gerenloket dat onlangs in het Gebouw voor Werk en Inkomen 
is gestart, is een uitstekende stap in een ontwikkeling naar een 
ketenbenadering. In het sturingsadvies van de ‘Operatie Jong’ 
pleit men voor een centrum voor jeugd en gezin. Dit centrum 

zou dan de poort moeten zijn om jeugdbeleid op een 
integrale manier vorm te geven door het kind centraal 

te stellen. Een visie die mij aanspreekt en richting geeft om aan 
te werken.”

Integratie en sport
“Op het gebied van integratie heb ik tot op heden een aantal 
positieve ervaringen mogen opdoen door onder andere een 
feestweek van Vietnamezen, die inmiddels 15 jaar in Neder-
land vertoeven, te mogen openen. Ook een symposium over 
integratie in Amersfoort, de werkgroep Interculturele Ontmoeting 
en het uitreiken van inburgeringscertifi caten waren inspirerend. 
Betrokkenheid, aandacht en respect blijken bij dit deel van mijn 
takenpakket belangrijke begrippen. Op sportgebied is het reali-
seren en openen van het Cruijff-court de belangrijkste gebeurte-
nis in de eerste weken van mijn wethouderschap”.
 

Samenwerking binnen stadhuis
“Al deze inhoudelijke aspecten kan ik vormgeven vanuit een 
prettige werkomgeving. Het contact tussen de nieuwe college-
leden beschouw ik als zeer positief en ook de ondersteuning 
van het secretariaat is uitstekend. Met de ambtenaren van de 
afdeling welzijn heb ik inmiddels goede contacten opgebouwd. 
Ik maak regelmatig gebruik van hun adviezen en ben onder de 
indruk van hun betrokkenheid, professionaliteit en loyaliteit. De 
samenwerking is prima en ik krijg ook al reacties dat die bele-
ving wederzijds is”.
 

Verwonderpunten
“Mijn belangrijkste verwonderpunten tot nu toe zijn:
- Het belang van je positie die men je van de ene op de andere 
dag laat voelen.
- De afstand die er toch ongewild ontstaat naar eigen fractie en 
raad.
- De dikke dossiers over soms kleine zaken.
- De agendadiscipline die je jezelf moet opleggen.
- De complexiteit van fi nanciering.
 
Bij mijn aantreden gaf een van de routiniers mij het advies 
“vooral te genieten”. Ik kan na de eerste weken stellen dat 
dat genieten mij geen enkele moeite kost. Het gaat namelijk 
vanzelf. Ik vind dat ik op een prachtige plek terecht ben geko-
men en vind het een voorrecht en eer om wethouder te kunnen 
zijn. Ik hoop dan ook in de komende tijd het vertrouwen dat mij 
gegeven is zo goed mogelijk waar te maken.”

Ronald Witteveen

Meer over 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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Grote opkomst bij integratiedebat in Turkse moskee

lnformatieavond 
over de Islam, 
gemeentebreed
Het integratieproces is een 
tweezijdig proces. Zowel 
allochtonen als autochtonen 
moeten zich open stellen 
om elkaar beter te kunnen 
begrijpen om zo bestaande 
vooroordelen weg te nemen. 
Daarbij dient de aandacht met 
name gericht te worden op de 
overeenkomsten tussen de 
verschillende bevolkingsgroe-
pen.

Voorlichting
De PvdA-Hoorn wil de gemeen-
teraadsleden, instellingen en 
burgers beter voorlichten over 
de achtergronden van de Isla-
mitische minderheid in Hoorn. 
Hierdoor moet er een discussie 
ontstaan over de knelpunten 
rondom integratie en participatie. 
Deze discussie moet tevens rich-
ting geven aan mogelijke oplos-
singen en initiatieven.
 

Inburgering
Tijdens het inburgeringsproces wil 
de PvdA in Hoorn dat er meer aandacht gegeven wordt aan 
participatie en maatschappelijk verkeer. Nieuwkomers moeten 
vanaf het begin de kans krijgen om een plek te verwerven om 
geen risico’s te lopen op uitsluiting en isolement.
De PvdA wil initiatieven zoals het Gilde Samenspraak fi nancieel 
structureel ondersteunen. Aanleiding hiervan zijn de positieve 
ervaringen die recentelijk zijn opgedaan.
 

Participatie en integratie in Hoorn
Om integratie weer op de agenda te krijgen van alle Hoornse 
bewoners zouden we burgerinitiatieven willen aanmoedigen 
om kansen te creëren voor andere mede-Nederlanders. Een 
jaarlijkse prijsvraag zou dit gewenst gedrag kunnen aanmoe-
digen. Particulieren en instellingen kunnen met hun projecten 
enlof ideeën dingen naar een geldprijs die ingezet wordt voor de 
realisatie hiervan.

Onder de paraplutitel ‘Gelooft de moslim in de integratie in Nederland’ met als thema 
‘Werk en hoofddoek’ vond op woensdag 20 september een geslaagde discussiebijeen-
komst plaats in de Turkse moskee aan de Vredenhofstraat. Affi ches in verschillende 
talen en advertenties in het Weekblad hadden het beoogde effect. Met als resultaat dat 
vooral veel medelanders de weg naar de moskee hadden gevonden. Zowel binnen als 
later ook in de buitenlucht werd volop gediscussieerd. Duidelijk werd in ieder geval dat 
de integratie nog lang niet is voltooid. Nog veel misverstanden en onduidelijkheden 
moeten worden opgelost. De PvdA-Hoorn, met als grote aanjaagster ons fractielid Kho-
loud al Mobayed, wil de discussie verbreden naar de andere partijen. Daartoe wordt een 
voorstel geformuleerd, dat met assistentie van de griffi e, moet leiden tot een raadsbreed 
debat over de mogelijkheden die de gemeente Hoorn ter beschikking heeft om de de 
integratie plaatselijk te bevorderen. De fractie heeft als voorzet de 
navolgende actiepunten geformuleerd.

Discriminatie 
arbeidsmarkt
Mensen met een andere cultuur 
worden vaak gediscrimineerd op 
de arbeidsmarkt. Discriminatie leidt 
tot uitsluiting en verbittering, zeker 
in een tijd dat het economisch 
goed gaat.
Werkgevers moeten kijken naar 
de competentie van mensen en 
niet naar hun cultuur. Allochtone 
mensen zijn vaak heel gemoti-
veerd om aan het werk te gaan. 
Maar allochtone mensen hebben 
ook vaak last van vooroordelen.
De wethouder van arbeids-
marktbeleid zullen we vragen 
om in gesprek te gaan met de 
werkgevers om vooroordelen 
tegen te gaan. We weten niet 
direct hoe, maar dat kunnen 
we uitzoeken.

Stageplekken
De gemeente Hoorn neemt 
het goede voorbeeld en 
begint een beperkt stagebu-
reau. Eerst inventariseren 
waar behoefte aan is en dan 
zorgen dat er stageplekken 
komen voor (allochtonen) 

jongeren. Het gaat om stageplekken variërend van 
laag geschoold werk tot beleidswerk. Faciliteer deze stageplek-
ken en zorg ervoor dat er een aantal bij de gemeente blijven 
werken.
In de budgetafspraken met instellingen die door de gemeente 
worden gesubsidieerd laten opnemen dat deze organisaties sta-
gières in dienst nemen.

Buurtmoeders
Maak van de buurtmoeders een reguliere structurele baan. Zij 
vormen een belangrijke intermediair om de emancipatie van 
allochtone vrouwen te stimuleren en de opvoedingssituatie van 
kinderen te verbeteren.
Er zijn nu vier duppers en er komt binnenkort één structurele 
baan. De DUP loopt af en dan is er nog maar één in functie! Wij 
stellen voor om in ieder geval het buurtmoederwerk te verster-
ken met één stucturele plaats, als de DUP afl oopt. Dit moet 
voorkomen worden.

De PvdA-Hoorn wil de gemeen-
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Met ingang van 1 januari 2007 wordt de WMO ingevoerd. 
Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor de 
ondersteuning en zorg voor kwetsbare groepen, zoals 
ouderen, verstandelijk gehandicapten en mensen met een 
psychiatrische problematiek. Het doel is naast kostenbe-
heersing, mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen 
leven te laten behouden.
Naast de nodige zorg, wordt de gemeente er voor verant-
woordelijk dat er meer aandacht komt voor preventie en 
participatie. Dat komt er op neer dat meer aandacht ge-
schonken moet worden aan de aanpak van eenzaamheid. 
Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning moeten meer 
aandacht krijgen. Een nobel streven zou je zo denken, daar 
kan je niets tegen hebben. 
Toch heeft de PvdA de wet uiterst kritisch ontvangen. In de 
eerste plaats is de wet met een enorme snelheid doorge-
voerd. Gemeenten hadden maar enkele maanden tijd om 
voor 1 januari 2007 klaar te zijn. Ook in Hoorn moest het 
college in alle haast de WMO-verordening doorvoeren, er 
onvoldoende tijd was voor de nodige discussie over de in-
houd. Juist een wet die over kwetsbare mensen gaat moet 
je zorgvuldig invoeren.

Het is de bedoeling van de regering om de kosten voor de zorg 
zo veel mogelijk te beheersen. Toch kunnen we deze wet niet 
afdoen met het argument: “Ach weer een bezuinigingsopera-
tie”. Het onderbrengen van belangrijke delen van de zorg bij de 
gemeente is nog niet zo gek. Veel activiteiten op het gebied van 
welzijn, sport, hulpverlening en preventie vallen onder gemeen-
telijke verantwoordelijkheid. De ondersteuning van kwetsbare 
mensen past daar heel goed in. Ook de beheersing van kosten 
is zo goed te regelen. Hierbij moet natuurlijk voorop staan dat 
de gemeente voldoende geld krijgt om te zorgen voor de nodige 
voorzieningen.
Waar een beetje een luchtje aan zit, is dat het kabinet heel hoge 
verwachtingen heeft van vrijwilligerswerk en mantelzorg. De 
PvdA is er tegen dat we terug moeten naar de liefdadigheid van 
vroeger. Vrijwilligers en mantelzorg hebben een onschatbare 
waarde, maar hun spankracht is beperkt. Als het nodig is moet 
er op tijd de nodige professionele hulp worden ingezet. We 
moeten naar een eigentijdse benadering van de WMO, waarbij 
de eigen wil van de mensen voorop staat. 
In de komende maanden gaan we in de gemeenteraad invulling 
geven aan een Hoorns model van de WMO. Ik stel voor dat we 

10 rode punten centraal gaan stel-
len. Deze punten moeten we nog 
bespreken in de fractie, dus hier 
en daar kunnen ze nog eniszins 
veranderen. 
  1. Luister naar wat de 
cliënt wil en zorg dat er een op de 
cliënt toegesneden ondersteuning 
komt.
 2. Bevorder dat mensen 
mee gaan doen aan activiteiten. 
Mensen, die actief zijn en veel con-
tact hebben met andere mensen, 
zijn minder snel aangewezen op 
zorg.
 3. Zorg dat er voldoende activiteiten zijn. Ga sociaal 
isolement van kwetsbare mensen tegen.
 4. Ondersteun de mantelzorg en het vrijwilligerswerk.
 5. Bevorder de samenwerking tussen instellingen.
 6. Laat de mensen meepraten over de WMO, luister 
naar cliëntenorganisaties.
 7. Oormerk de gelden van de WMO.
 8. Bevorder initiatieven van bewoners of buurtorgani-
saties om de sociale cohesie te versterken.
 9. Vermijd lange bureaucratische procedures bij de in-
dicatiestelling. Doe niet te moeilijk over eenvoudige hulpvragen.
 10. Geef extra aandacht aan de ondersteuning van 
gehandicapten en mensen met psychische problemen.

Belangstellende lezers die aanvullingen hebben, graag con-
tact opnemen met Arnoud Schaake, telefoon 0229-244529, 
a.schaake@hoorn.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt op 
1 januari ingevoerd. Wat zijn de consequenties en 
hoe gaat de PvdA-Hoorn hiermee om?

Meer over Arnoud 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 
Ontwikkeling Almere, 
hobbies: lezen, muziek, wandelen en reizen.
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Kenneth Nijman, fractievolger en burgercie.lid
Robert Stolzhof 112 1628 XA Hoorn, 
tel. 0229-245814/06-11064461  
email: kenneth.pvda@quicknet.nl 
beroep: beleidsmedewerker planning & control 

Kenneth zit als burgercommissielid in:  
cie. Bestuur en Middelen en de Auditcommissie, 
aandachtsgebieden zijn: alle financieel-economische 
en administratieve zaken, procedurematige en 
controle zaken,

hobbies: zeilen, internet en lezen.

EVEN VOORSTELLEN

 Gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuze te 
maken tussen de twee kandidaatlijsttrekker voor de PvdA-staten-
fractie.
 In ieder geval zoveel mogelijk mensen aan te sporen om 
op 22 november PvdA te stemmen.
 Mensen die niet in staat zijn om naar de stemcomputer te 
gaan te helpen, vragen of u gemachtigd kan worden of wijzen op de 
zg. Rode Taxi (020-5512177), zodat geen stem verloren gaat.
 Uw afgevaardigden voor de Gewestelijke Vergadering 
op 16 december op hun hart drukken een keuze te maken voor een 
echte Westfries op een verkiesbare plaats voor de provincie NH.  

DIT MOET IK ECHT NIET VERGETEN



Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA-Noord-Holland?
Peter Visser? Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de leden van de PvdA-Noord-

Holland kiezen tussen twee kandidaten voor het lijsttrekkersschap. Tot 

26 oktober kunt u uw voorkeur uitspreken schriftelijk of via de telefoni-

sche stemcomputer. Een paar dagen later is de uitslag bekend. De heren 

hebben zich op vele plaatsen in Noord-Holland gepresenteerd. Zo ook in 

Hoorn, waar de Westfriese leden op vrijdag 13 oktober bij de Stoomtram-

stichting met hen kennis konden maken en in discussie konden gaan.

Heeft u nog niet gestemd? 

Maak gebruik van de mogelijkheid en kies uw favoriete lijsttrekker. 

Wie is Peter Visser?
“Mijn naam is Peter Visser en ik ben nu bijna twee jaar fractie-
voorzitter van de Noord-Hollandse Statenfractie van de PvdA. Al 
voor de zomer heb ik mij kandidaat gesteld om ook lijsttrekker 
te worden bij de komende Statenverkiezingen. Het is dan ook 
iets wat ik heel graag wil, met als grootste doel de PvdA terug te 
brengen in Gedeputeerde Staten. 
Het is heel mooi om zoveel zetels te winnen als de vorige keer, 
maar het gaat er om die winst te verzilveren door het uitvoeren 
van ons verkiezingsprogramma. Daarvoor biedt Collegedeel-
name de beste garantie. De hoofdpunten waarom ik dat wil zijn:

- een actievere rol bij de jeugdzorg, maar daar ook de 
rol van gemeenten in versterken;
- jongeren aan de samenleving binden door opleiding, 
werk, wonen en zorg te garanderen, maar dan ook hun inzet 
daarvoor terug te krijgen;
- mensen vanuit alle kleuren en overtuigingen er bij te 
laten horen; 
- de fi les daadwerkelijk 
bestrijden met een vervoersbe-
leid dat woon-werkverkeer in het 
OV in feite gratis maakt;
- voldoende goede en 
betaalbare woningen, juist ook 
voor jongeren, ouderen en zorg-
vragers;
- een werkelijk duur-
zaam Noord-Holland ontwik-
kelen, van wonen, werken, en 
welzijn tot water.
In feite wil ik er zijn om van 
Texel tot het Gooi de provincie 
een stimulerende en helpende 
bestuurslaag te laten zijn die 
de goede initiatieven overal in 
Noord-Holland gaat helpen op-
pakken en uitvoeren. 

Zo opereer ik nu ook als 
fractievoorzitter, en ik zet me 
daarbij heel open en actief in. 
In voorbereidende zin ben ik 
nu goed bezig. Het vertrouwen 
in de PvdA van Peter Visser is 
terug, zo hoor ik vaak. Graag wil 
ik dit doortrekken als lijstrekker, 
juist ook voor de mensen die op 
ons rekenen om voor hen op te 
komen. 

Met Westfriesland en zeker ook 
de Hoornse fractie heb ik veel 
contact. In de vorige statenpe-
riode was Westfriesland mijn 
contactregio en heb ik me daar 
heel actief in opgesteld, uiter-
aard geholpen door de grote 
inzet van Ed Wagemaker. Maar 
ook deze periode blijft de regio 

mijn aandacht hebben door de hele ontwikkeling in de regio, de 
rol van Hoorn als centrumgemeente daarin, de Westfrisiaweg 
en de vele discussies over gemeentelijke herindeling. 
U kunt u op me stemmen, daarvoor krijgt u het stembiljet bin-
nenkort thuisgestuurd. Mag ik op uw steun rekenen?
Kijk ook op www.kiespetervisser.nl of bel me op 020-6798186”.

Peter Visser
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Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA-Noord-Holland?
Freddy Weima?Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de leden van de PvdA-Noord-

Holland kiezen tussen twee kandidaten voor het lijsttrekkersschap. Tot 

26 oktober kunt u uw voorkeur uitspreken schriftelijk of via de telefoni-

sche stemcomputer. Een paar dagen later is de uitslag bekend. De heren 

hebben zich op vele plaatsen in Noord-Holland gepresenteerd. Zo ook in 

Hoorn, waar de Westfriese leden op vrijdag 13 oktober bij de Stoomtram-

stichting met hen kennis konden maken en in discussie konden gaan.

Heeft u nog niet gestemd? 

Maak gebruik van de mogelijkheid en kies uw favoriete lijsttrekker. 

Wie is Freddy Weima?
“Mijn naam is Freddy Weima, ik ben 34 jaar. Ik woon in 
Amsterdam, maar heb Friese roots. Sinds 2000 ben ik lid van 
de Provinciale Staten. In mijn eerste Statenperiode ben ik 
woordvoerder Economische Zaken geweest. Momenteel houd 
ik mij bezig met Ruimtelijke Ordening. Ook ben ik voorzitter van 
de verkiezingsprogrammacommissie. Ik werk bij de Dienst Jus-
titiële Inrichtingen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. 

Ik wil lijsttrekker worden om de PvdA weer een stevige rol te ge-
ven in de Noord-Hollandse politiek. Belangrijk doel is om onze 
partij terug te brengen in het College van Gedeputeerde Staten. 
In ons verkiezingsprogramma zetten we grote inhoudelijke 
ambities neer, collegedeelname is voor ons de beste manier 
om die te realiseren. Maar het gaat niet om collegedeelname 
alleen. Ook moeten we ons als PvdA Noord-Holland vernieu-
wen. We moeten een open PvdA zijn, die in dialoog gaat met de 
kiezers, met lokale bestuurders en met maatschappelijke orga-

nisaties. 
Rondom 
het 
streekplan 
Noord-
Holland 
Noord en 
nu weer 
met het 
verkie-
zingspro-
gramma 
ben ik 
daar volop 
mee bezig 
geweest, 
ik zou dat 
graag de 
komende 
periode 
met de 
hele frac-
tie willen 
voortzet-
ten.
Een nieu-
we PvdA 
betekent 

ook een diverse PvdA: oud en jong, man en vrouw, zwart en 
wit, maar ook alle Noord-Hollandse regio’s moeten zich bij ons 

thuisvoelen. Zover zijn we nog lang niet. Als lijsttrekker 
wil ik me daar sterk voor maken.

Mijn belangrijkste politieke punten zijn ook terug te vinden in het 
ontwerp-verkiezingsprogramma:
- Bouwen voor jongeren, starters en ouderen: overal in de pro-
vincie zijn voor deze groepen onvoldoende woningen en daar 
moet verandering in komen.
- 10.000 stageplekken: stages zijn een belangrijke voorwaarde 
om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn er al-
leen te weinig; de provincie moet zich daarvoor inzetten.
- Een eind aan de wachtlijsten in de jeugdzorg: instanties 
werken langs elkaar heen, er moeten teveel formulieren worden 
ingevuld en de provincie doet te weinig. Tijd voor verandering!
- Meer en beter openbaar vervoer: dus meer bussen, meer 
trams en meer treinen, die ook nog vaker gaan. Openbaar ver-
voer moet aantrekkelijker worden, voor sommige groepen mag 
het zelfs gratis worden.
- Meer recreatiegebieden rond de steden: we hebben wel veel 
groen, maar we mogen of kunnen er vaak niet komen. Daarom 
moeten er meer fi ets- en wandelpaden door de weilanden 
komen.

Binnen de partij wil ik een bindende leider zijn, die ervoor zorgt 
dat de nieuwe Statenlijst binnen de kortste keren een team 
wordt, zodat we ook als team de campagne kunnen voeren. 
En voor die campagne is een hoop energie en enthousiasme 
nodig, want velen zullen een beetje ‘verkiezingsmoe’ zijn na 
22 november. Als politiek leider wil ik de boel weer op gang 
brengen.
Naar buiten toe wil ik een betrouwbare gesprekspartner zijn 
voor potentiële coalitiegenoten. Tegelijkertijd wil ik, zeker ook 
tijdens de Statencampagne, het eigen PvdA-geluid laten horen.
Om onze doelen te bereiken hebben we een actieve provincie 
nodig, die ondersteunt, maar ook zelf initiatieven neemt. Die 
actieve provincie is er nu onvoldoende. Als politiek leider wil 
ik, samen met ons eigen team, maar ook met onze mogelijke 
coalitiepartners, alles op alles zetten om de draai de goede kant 
op te maken.

Het mooie van het Statenlidmaatschap is dat je de hele provin-
cie in al zijn facetten leert kennen. Zo ook Hoorn. Ik heb Hoorn 
en Westfriesland goed leren kennen tijdens vele werkbezoeken 
en ben onder de indruk geraakt van de activiteit in Hoorn en de 
schoonheid van het landschap er omheen. 
Maar ook heb ik geleerd dat het niet altijd pais en vree is tussen 
Hoorn en de omliggende gemeenten. Helaas ook binnen onze 
eigen partij. Zeker in de periode van mijn woordvoerderschap 
voor het streekplan Noord-Holland Noord viel mij dat op. De 
provincie moet de komende periode initiatieven nemen om de 
samenwerking tussen de Westfriese gemeenten te versterken.

Tijdens de regiobijeenkomst voor het verkiezingsprogramma 
heb ik kennis gemaakt met een aantal nieuwe raadsleden uit 
Hoorn. Ik vond het ontzettend leuk om te zien hoe de fractie 
zich vernieuwd heeft met een aantal uitstekende mensen met 
een uitstraling die goed is voor onze partij. En in Judith hebben 
jullie een boegbeeld van formaat! Trouwens, ook goed dat Ed 
– inmiddels een éminence grise – nooit ver weg is…

Ik hoop dat we in de Noord-Hollandse politiek iets van dit elan 
kunnen overnemen in de komende periode!”

Freddy Weima7



De nieuwe inrichting van het Oostereiland houdt vele 
gemoederen bezig. Na de presentatie van zo’n zestien 
plannen in de Parkschouwburg is inmiddels een nieuwe 
klankbordgroep van deelnemers van die presentatie 
bijeengeweest. De PvdA-Hoorn heeft in een eigen sub-
groep alle mogelijkheden besproken en heeft een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. Inmiddels is deze groep ter 
oriëntatie naar Rotterdam geweest en heeft tevens een 
gesprek gehad met architect Van Stigt, die een studie 
heeft verricht naar de mogelijkheden van de bestaande 
bebouwing op het eiland. Raadslid Toon van de Wijdeven 
geeft de laatste stand van zaken…. 

Oostereiland... of toch maar gewoon 
Krententuin?
Hoorn worstelt al lange tijd met de vraag of het nog ooit goed 
komt met een van de mooiste en meest uitdagende locaties in 
het havengebied. De PvdA-Hoorn gaat knopen doorhakken…..
In het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode namen 
we op als speerpunt om tot een plan van eisen te komen en met 
de invulling aan het werk te gaan.
De tijd, waarin we ons als fractie beperkten tot een globale op-
stelling ‘een deel cultuur, een deel toerisme en een deel wonen 
en dit alles op een manier, dat we ons geen molensteen om de 
hals hangen’ is defi nitief voorbij. Op het moment, dat u dit leest 
heeft waarschijnlijk al een ‘beginspraak-ronde’ plaats gevonden 
onder leiding van onze wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jack van Es. Aangezien Jack tevens de fi nanciën van de stad 
onder zijn hoede heeft, zal vooral dit laatste punt wel goed in 
de gaten worden gehouden. Toch heeft de fractie van de PvdA 
meer ambitie, dan alleen een sluitende begroting. Door meer-
dere initiatiefnemers in de stad zijn ideeën aangedragen voor 
het gebruik van de bestaande bebouwing op het haveneiland. 
Hierin valt een duidelijke lijn te ontdekken; men is voorstander 
van een kleinschalige herverkaveling van de bestaande panden 
om te voorkomen dat de verkeersdruk op dit deel van de stad 
toeneemt. Veel aandacht voor de historie, tot uitdrukking ge-
bracht in een voor toeristen 
aantrekkelijke presentatie 
van het culturele erfgoed in 
deze regio. Monumentale 
binnenvaartschepen en de 
context waarin deze een rol 
vervulden op de Zuiderzee. 
Voor veel bewoners van de 
binnenstad geldt tevens, dat 
men de charme van de hui-
dige kust wil bewaren. Vanaf 
het water is het huidige gezicht op Hoorn sprookjesachtig.
Voor de PvdA echter een spagaat; de kademuren van het 
Oostereiland zijn hoognodig aan reconstructie toe; is er sprake 

Discussie over het Oostereiland dit najaar in een 
beslissend stadium?

van vervuilde grond?, 
waar komt het geld 
vandaan om de 
bestaande panden, 
die niet echt praktisch 
zijn ingericht zonder 
jaarlijkse supersub-
sidies te kunnen 
exploiteren? Gelukkig 
is heel Hoorn het over 
een ding eens: deze 
prachtige rijksmonu-
menten willen we behouden.

In de nabije toekomst wordt een nieuw bestemmingsplan voor 
de binnenstad vastgesteld. Op dat moment wil de PvdA genu-
anceerd en gedetailleerd invulling geven aan het Oostereiland.
Voor ons houdt dit in, dat gezien het volume van de bestaande 
bebouwing en de daaruit voortvloeiende personen- en goede-
renstromen een ontsluiting via het Visserseiland onontkoombaar 
is. Ook zullen binnen het nieuwe bestemmingsplan binnenstad 
de middelen moeten worden gevonden om de dure reconstruc-
tie te fi nancieren, tenzij we de deur naar Europa open kunnen 
krijgen voor een substantiële donatie voor onze plannen.
De fractie van de PvdA wil zich progressief profi leren; wij willen 
van één van onze grootste problemen ons boegbeeld maken.
Mooie woorden? Nee. Als we een oplossing hebben gevonden 
voor de grote fi nanciële voorwaarden voor dit project willen we 
de bestaande bebouwing op het Oostereiland gebruiken om 
jongeren in de regio een perspectief te bieden op volwaardige 
banen in de toeristische en recreatieve sector. We willen starten 
met beschutte arbeidsplaatsen om die onder begeleiding te 
laten uitgroeien tot volwaardige werkgelegenheid. Vooral jon-

geren met een 
slechte start-
positie op de 
arbeidsmarkt, 
die extra zorg 
en steun nodig 
hebben gaan 
we helpen om 
zichzelf te leren 
vertrouwen. 
Hiervoor is de 
deskundigheid 
en ervaring van 

onze onderwijsvoorzieningen en sociale en commerciële instel-
lingen nodig, die zich op dit werkveld gegaan; op een luxe hotel, 
waar jongeren een MBO-diploma ‘afwassen’ kunnen halen zit 
niemand te wachten.
Voor de PvdA-Hoorn wordt het beeld geleidelijk duidelijk. We 
willen niet blijven staan bij een nostalgische koestering van het 
verleden. De Gouden Driehoek van de VOC heeft heel veel 
mensenlevens gekost en ons een mooi verleden opgeleverd. 
We willen niet op een stoeltje gaan zitten om dit alleen maar uit 
te melken, we willen terug naar de spirit van de VOC en aan het 
werk gaan met onze eigen jeugd. Hiervoor zullen we conses-
sies moeten doen. Hoorn is niet alleen een mooie stad met een 
overweldigende historie; Hoorn is ook een groeiende gemeen-
schap, die valt onder het Grote Stedenbeleid van ons land. Voor 
de bevolking van Westfriesland hebben we de taak om lijnen uit 
te zetten voor de toekomst.
Met deze gedachten in het achterhoofd gaan we op korte 
termijn het gesprek aan met grote spelers in de regio, zoals 
Intermaris/Hoeksteen en de Wooncompagnie.

Toon van de Wijdeven

fotomontage: Sidney Vervuurt actieposter Havenkwartier

op oriëntatie in Rotterdam 

Hoorn in 2050?
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Een werkgroep binnen de fractie, bestaande uit Toon van de Wijdeven, Alex Flameling, Esther de 
Groot, Simon Broersma en aangevuld met enkele actieve partijleden heeft maandag 25 september 
de fractie weten te verenigen rondom de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van het 
Oostereiland. 

 De eerder tijdens de visiebijeenkomst van 24 juni genomen besluiten (zie pagina 10) werden door de fractie bevestigd. 

 In grote lijnen betekent dit; kiezen voor de gecombineerde ontwikkeling van Oostereiland en Visserseiland. 

 Geen ontsluiting via bestaande brug, maar middels verbinding met het Visserseiland. Het historische deel van de 
 bebouwing op het eiland wordt bestemd voor sociale en culturele/ toeristische doeleinden. 

 Gestreefd wordt naar een kostenneutrale uitwerking van de plannen. Realisatie kan fasegewijs. 

 Grote passagiersschepen krijgen een voorlopige aanlegmogelijkheid aan drijvende steigers aan het Oostereiland en 
 worden tzt naar het Visserseiland verhuisd, met ontsluiting bij de huidige ‘buslus’. 

 Parkeren wordt opgelost binnen het plangebied. 

 In goed overleg met onze coalitiepartners moeten nog vele vragen beantwoord worden; hoeveel woningen moeten 
 gebouwd worden, welke hoogte houden we aan in relatie tot het behouden van een groene aanblik; waar passen we de  
 Bottervereniging in en wat is de mooiste plaats voor de historische schepen (drijvende monumenten). 

 Voor de invulling van de historische panden zijn vele boeiende suggesties gedaan, maar in dit kader willen we ons 
 beperken tot de kaders waarbinnen de aanpak van dit bijzondere stukje van de stad mogelijk kan worden. 

 Als grootste (op afstand) politieke partij van Hoorn mag de kiezer verwachten, dat we onze verkiezingsbeloften 
 waarmaken. Het collegeprogramma biedt alle mogelijkheden om aan het werk te gaan en onze eigen wethouders 
 verdienen het om unaniem gesteund te worden door de eigen fractie.

Belangrijk is te benadrukken dat, 

 dit voorlopige basis uitgangspunten zijn, die in de discussie rond de defi nitieve kaders nog aangepast kunnen worden; 

 de keuze voor het betrekken van het Visserseiland in de eerste plaats logisch is  (ivm de integraliteit in het gebied); 

 in de tweede plaats omdat je dat gebied zowiezo niet zo wil houden (geen optimaal ruimtegebruik;

 een groene recreatiestrook naar het eind van het visserseiland voor de fractie essentieel is; 
.
 de kwaliteit van de bebouwing an sich beoordeeld zal worden en niet afhankelijk gemaakt zal worden van de ambities op  
 het Oostereiland;

 de binnenstad verkeersluw dient te blijven.

 De eerder tijdens de visiebijeenkomst van 24 juni genomen besluiten (zie pagina 10) werden door de fractie bevestigd.  De eerder tijdens de visiebijeenkomst van 24 juni genomen besluiten (zie pagina 10) werden door de fractie bevestigd. 
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 Geen ontsluiting via bestaande brug, maar middels verbinding met het Visserseiland. Het historische deel van de  Geen ontsluiting via bestaande brug, maar middels verbinding met het Visserseiland. Het historische deel van de 

 Gestreefd wordt naar een kostenneutrale uitwerking van de plannen. Realisatie kan fasegewijs.  Gestreefd wordt naar een kostenneutrale uitwerking van de plannen. Realisatie kan fasegewijs. 
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 dit voorlopige basis uitgangspunten zijn, die in de discussie rond de defi nitieve kaders nog aangepast kunnen worden;  dit voorlopige basis uitgangspunten zijn, die in de discussie rond de defi nitieve kaders nog aangepast kunnen worden; 

 de keuze voor het betrekken van het Visserseiland in de eerste plaats logisch is  (ivm de integraliteit in het gebied);  de keuze voor het betrekken van het Visserseiland in de eerste plaats logisch is  (ivm de integraliteit in het gebied); 

 in de tweede plaats omdat je dat gebied zowiezo niet zo wil houden (geen optimaal ruimtegebruik; in de tweede plaats omdat je dat gebied zowiezo niet zo wil houden (geen optimaal ruimtegebruik;

 een groene recreatiestrook naar het eind van het visserseiland voor de fractie essentieel is;  een groene recreatiestrook naar het eind van het visserseiland voor de fractie essentieel is; 

 de kwaliteit van de bebouwing an sich beoordeeld zal worden en niet afhankelijk gemaakt zal worden van de ambities op   de kwaliteit van de bebouwing an sich beoordeeld zal worden en niet afhankelijk gemaakt zal worden van de ambities op  

 de binnenstad verkeersluw dient te blijven. de binnenstad verkeersluw dient te blijven.

Oostereiland: uitgangspunten van de PvdA-Hoorn

“De ijsbaan is een feit en het is een plaatje. Ik had in 1998 
nooit gedacht, dat er in Hoorn een ijsbaan 
zou komen. Je denkt snel, dat zo een 
voorziening niet te betalen valt. 
Dankzij Toon Steltenpool en vele 
anderen is het gelukt om hiervoor 
regionaal draagvlak te vinden. Er 
is 4 jaar om geld gebedeld. Alle 
Westfriese gemeenten hebben 
bijgedragen en ook de provincie 
heeft dit initiatief ondersteunt 
met bijna 4 miljoen euro. De 
gemeenteraad van 2002 heeft 
groen licht gegeven voor de 
realisering van de ijsbaan op de 
Blauwe Berg. Toen begon in feite het 
volgende traject. Het project moest in 
de procedure, er moest een aanbesteding 
plaatsvinden en er moest gebouwd worden. Ik 

zal u niet vermoeien met alle procedures, 
maar ik kan een ieder wel verzekeren, dat het span-

“De ijsbaan is een feit en het is een plaatje. Ik had in 1998 nend geweest is. De ijsbaan maakte onderdeel uit van het 
totale project de Blauwe Berg. Er 
komt ook een bioscoop en een 
grootschalige muziekgelegenheid. 
Bezwaarmakers waren vooral 
bang voor overlast en dan met 
name verkeersoverlast. Er ligt nu 
een overeenkomst met marktpar-
tijen om het gehele gebied verder 
te ontwikkelen en ik hoop in deze 
bestuursperiode ook de bioscoop 

en de dancing te mogen openen. 
Maar nu is het feest, want 

Westfriesland heeft zijn ijsbaan en 
de pret kan beginnen. Het betaald 

parkeren is onderdeel van het totale 
project de Blauwe Berg en is sinds 2 jaar 

uitgangspunt voor deze ontwikkeling. 
Ik ben ontzettend blij dat dit gelukt is en ik wil 

iedereen bedanken voor de getoonde inzet.”
Jack van Es9



Korte besluitenlijst van de PvdA-Hoorn-visiebijeenkomst op 24/6 

Wouter Bos komt naar Hoorn
Op vrijdag 10 november om 15.00 uur brengt Wouter Bos een 
bezoek aan Hoorn. De PvdA- Hoorn heeft een kraam voor het 
station staan en het team van Wouter Bos komt met een heuse 
campagnebus. Wouter zal voor het station een kleine toespraak 
houden en verder vooral in gesprek gaan met voorbijgangers. 
Er zullen themaboekjes, rozen, ballonnen etc worden 
uitgedeeld. Een oproep aan alle Hoornse leden om hierbij aan-
wezig te zijn, kom zoveel mogelijk in het rood en doe mee met 
Wouter Bos. Het bezoek zal tot 15.45 uur duren.
Naast het bezoek van onze partijleider vinden er nog allerlei 
andere campagneactiviteiten 
plaats. De meeste van deze 
activiteiten vinden plaats op de 
zaterdagen. De zogenaamde 
‘meer rood op straat’ (MROS) 
heeft iedere zaterdag een ander 
thema. Er zijn al twee MROS 
dagen geweest. Op zaterdag 7 
oktober hadden wij het thema 
‘kinderen eerst’ en op zaterdag 
14 oktober het thema ‘veiligheid’. 
Op zaterdag 21 oktober vinden er 
diverse activiteiten in Amsterdam 

plaats. De volgende MROS zaterdagen vinden in Hoorn plaats 
op 28 oktober met als thema ‘werk’, 4 november het thema 
‘vrijwilligerswerk, zaterdag 11 november ‘wonen’, 15 november 
‘zorg’ en tot slot op zaterdag 18 november ‘sterk en sociaal’. 
Alle MROS dagen vinden tussen 13.00 en 16.00 uur plaats 
op de bovengenoemde zaterdagen. De fractie en het bestuur 
zullen op dinsdag 21 november in de middagspits en woensdag 
22 november tijdens de ochtendspits bij de beide stations gaan 
folderen. Ook hierbij zijn actieve leden van harte welkom. Wij 
zullen met z’n allen de schouders eronder moeten zetten om de 

PvdA weer tot grootste partij van 
Nederland te maken! 
Wilt u meer informatie over de 
campagne of wilt u zich aanmel-
den bel of mail mij dan even.

Met vriendelijke groet, 
Simon Broersma 
(campagnecoördinator)
tel 0620668775 
s.broersma@quicknet.nl

Oostereiland
 !n het vlekkenplan wordt uitgegaan van woningbouw op het visserseiland, de ontsluiting van het Oostereiland via het 
 Visserseiland en sociale en culturele functies op het historische gedeelte van het Oostereiland.
 Er wordt uitgegaan van het aankopen van het Oostereiland;
 Er wordt uitgegaan van een kostenneutrale en integrale ontwikkeling van het gebied visserseiland en Oostereiland
 Er is vastgesteld dat in de ontwikkeling van het gebied de stedenbouwkundige ontwikkeling nadrukkelijk samenhangt en in  
 relatie gezien moet worden met de realisatie van de gewenste functies op het Oostereiland 
 Zie verder de op de vorige pagina 9 geformuleerde uitgangspunten.

Volkshuisvesting
 De fractie ondersteunt de voorstellen m.b.t. innovatief bouwen kangaroewoningen, particulier opdrachtgeverschap etc.
 de fractie wil zich meer gaan verdiepen in herstructurering en het opplussen van woningen. De werkgroep zal een 
 gesprek  met Intermaris organiseren.
 Sociale vernieuwing is hard nodig in een aantal wijken. Dit moet opgepakt worden in relatie tot het wijkgericht werken.  
 Samen met bewoners de wijken kleinschalig verbeteren.

Vroegtijdig schoolverlaten
 De fractie wil inzetten op het creëren van stagemogelijkheden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 Hiertoe zal een brede bijeenkomst georganiseerd worden met wethouder de Boer, onderwijsinstellingen, 
 werkgeversorganisaties in Westfriesland en ook de gemeente Hoorn als werkgever.
 De werkgroep zal specifi ek uitzoeken hoe de gemeente Hoorn omgaat met het plaatsten van stagiaires. 
 Als met instellingen prestatie-afspraken worden gemaakt, moet het element stageplaatsen mee worden genomen.
 De fractie wil inzetten op het initiëren van een project van mentoren en coaches in het v.o. à la het project Goal.
 Er zal een overleg geïnitieerd worden tussen wethouder, vrijwilligerscentrale en st. Netwerk om de mogelijkheden te 
 bespreken.
 Fractieleden hebben toegezegd eventueel als mentor op te willen treden.
 De fractie vindt buurtmoeders zo belangrijk dat men deze functie uit de DUPregeling wil halen. Hiervoor is geld nodig:
 nieuw-voor-oud in het welzijn budget.
 We moeten ons sterk maken voor minder uitval van lesuren op het mbo.

Armoedebeleid
 De fractie vraagt wil onderzoeken in hoeverre mensen die recht op regelingen hebben deze automatisch kunnen 
 ontvangen. Het Utrechtse model zal nader onderzocht worden.
 Ook hier is de buurtmoeder essentieel, zie boven.
 De fractie wil inzetten op het aanbieden van cursussen budgetteren/ schuldvoorkoming aan brugklassers. 
 De fractie wil inzetten op meer voorlichting: d.m.v. een informatiebijeenkomst voor schakelfunctionarissen m.b.t. 
 mogelijkheden in de regelgeving, d.m.v. het uitbreiden van de huisbezoeken aan uitkeringsgerechtigden om hen op de  
 regelgeving te wijzen (0.5 fte) en d.m.v. het onderzoeken of het project ‘van harte’ restaurants in Hoorn van de grond kan  
 komen: laagdrempelig eten combineren met voorlichting.
 De fractie wil inzetten op opgroeiende kinderen en wil onderzoeken in hoeverre de gemeente deze gezinnen  
 extra kan ondersteunen.

 !n het vlekkenplan wordt uitgegaan van woningbouw op het visserseiland, de ontsluiting van het Oostereiland via het 

 Er is vastgesteld dat in de ontwikkeling van het gebied de stedenbouwkundige ontwikkeling nadrukkelijk samenhangt en in  

 Sociale vernieuwing is hard nodig in een aantal wijken. Dit moet opgepakt worden in relatie tot het wijkgericht werken.  
 Samen met bewoners de wijken kleinschalig verbeteren.

 De fractie wil inzetten op het initiëren van een project van mentoren en coaches in het v.o. à la het project Goal.
 Er zal een overleg geïnitieerd worden tussen wethouder, vrijwilligerscentrale en st. Netwerk om de mogelijkheden te 

 De fractie vraagt wil onderzoeken in hoeverre mensen die recht op regelingen hebben deze automatisch kunnen 

 Ook hier is de buurtmoeder essentieel, zie boven.

 De fractie wil inzetten op meer voorlichting: d.m.v. een informatiebijeenkomst voor schakelfunctionarissen m.b.t. 
 De fractie wil inzetten op het aanbieden van cursussen budgetteren/ schuldvoorkoming aan brugklassers. 

 De fractie wil inzetten op opgroeiende kinderen en wil onderzoeken in hoeverre de gemeente deze gezinnen  

Verkiezingen 22/11: alle hens aan dek

 We moeten ons sterk maken voor minder uitval van lesuren op het mbo.

 De fractie vindt buurtmoeders zo belangrijk dat men deze functie uit de DUPregeling wil halen. Hiervoor is geld nodig:
 Fractieleden hebben toegezegd eventueel als mentor op te willen treden.

 Als met instellingen prestatie-afspraken worden gemaakt, moet het element stageplaatsen mee worden genomen.

 De fractie wil inzetten op het creëren van stagemogelijkheden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 Hiertoe zal een brede bijeenkomst georganiseerd worden met wethouder de Boer, onderwijsinstellingen, 

 De werkgroep zal specifi ek uitzoeken hoe de gemeente Hoorn omgaat met het plaatsten van stagiaires. 

 De fractie ondersteunt de voorstellen m.b.t. innovatief bouwen kangaroewoningen, particulier opdrachtgeverschap etc.

 Er wordt uitgegaan van het aankopen van het Oostereiland;

 Zie verder de op de vorige pagina 9 geformuleerde uitgangspunten.

 Er wordt uitgegaan van een kostenneutrale en integrale ontwikkeling van het gebied visserseiland en Oostereiland
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mensen om allerlei ingewikkelde formulieren in te vullen.
Er zijn in Hoorn al heel veel organisaties en instellingen die 
zich naast de gemeente bezighouden met allerlei zaken die 
met armoedepreventie te maken hebben. De werkgroep van de 
PvdA-Hoorn wil niet in haar eentje het wiel opnieuw uitvinden. 
De werkgroep wil proberen samen met de organisaties die zich 
met armoedebeleid bezig houden oplossingen te vinden voor 
concrete zaken waar mensen tegen aan lopen. Binnenkort 
wordt er daarom een bijeenkomst georganiseerd met organi-
saties, politiek, instellingen en de gemeente. De PvdA-Hoorn 
is voorstander van een integrale benadering. Het opzetten van 
een maaltijdenservice voor mensen met een laag inkomen kan 
bijvoorbeeld tegelijkertijd een plek zijn waar voorlichting wordt 
gegeven door sociaal raadslieden, of waar Mbo-leerlingen een 
horecastage lopen. Voor meer informatie, tips en ideeën kunt u 
contact opnemen met (fractie)leden van de werkgroep.

Loes Hortensius 
Kholoud al Mobayed 

Esther Groot 
Arnoud Schaake 

Judith de Jong

De PvdA-Hoorn is onlangs gestart met de werkgroep armoede-
beleid. De werkgroep bestaat uit zowel fractieleden als be-
stuursleden van de PvdA-Hoorn. De PvdA-Hoorn wil graag wat 
doen voor de mensen die de eindjes maar moeilijk aan elkaar 
kunnen knopen. Het gaat daarbij om mensen die zonder werk 
zitten, maar ook mensen die wel werken verdienen soms zo 
weinig dat ze onder het bestaansminimum moeten leven. Het 
inkomen van mensen kan door de lokale politiek maar minimaal 
beïnvloed worden. Alle beslissingen over het inkomen van men-
sen, de zogenaamde inkomenspolitiek, worden in Den haag 
genomen. Toch vindt de PvdA-Hoorn het belangrijk om hieraan 
aandacht te besteden. Ook al kan de lokale politiek de hoogte 
van bijvoorbeeld uitkeringen niet bepalen, er zijn wel veel rand-
voorwaarden die de lokale politiek kan beïnvloeden. 

Een van de belangrijkste problemen is dat er wel veel extra re-
gelingen zijn voor mensen met een laag inkomen, maar dat hier 
onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Veel mensen weten 
niet dat ze bijvoorbeeld recht hebben op huurtoeslag. Of zij 
weten niet dat ze bij de gemeente een pas kunnen aanvragen 

om voorstellingen in de schouwburg te bezoeken tegen 
gereduceerd tarief. Ook kan het een probleem zijn voor 

Werkgroep armoedebeleid van PvdA-Hoorn van start

De fractie van de PvdA heeft het initiatief genomen om op korte 
termijn een uitspraak van de gemeenteraad te vragen over deze 
plannen.

In het kader van het 650 jarig bestaan van de stad wordt aan 
het college gevraagd mee te werken aan de plaatsing van een 
nieuw beeld in 2007, waarbij de plannen van de stichting in de 
publiciteit gebracht kunnen worden. Het bestuur van de stichting 
Hoorn 650 heeft reeds laten weten niet afwijzend te staan 
tegenover dit initiatief. Door de PvdA-fractie zijn ook de andere 
politieke partijen gepolst en het ziet er naar uit, dat de gemeen-
teraad in overtuigende 
meerderheid dit plan wil 
ondersteunen.
Het college laat weten, 
dat het “niet afwijzend 
staat” t.o.v. een dergelijk 
initiatief. Ook zou de 
Westerdijk  een “eventu-
ele mooie locatie” kunnen 
zijn. Het college stelt de 
verdere uitwerking van dit 
idee afhankelijk van de 
ruimtelijke uitwerking van 
het gebied. Men wijst er 
mijns inziens terecht op, 
dat er een relatie dient te 
ontstaan tussen de geko-
zen ruimtelijke opzet van 
de Westerdijk en de te plaatsen beelden. Ook laat het college 
weten, dat nog andere criteria voor plaatsing een rol spelen, 
zoals onderlinge afstand,een eventueel te kiezen thema, hufter-
proofheid e.d. 

In oktober komt de initiatiefgroep weer bijeen om een door het 
college gevraagde stappenplan te bespreken. Na advies van 
de commissie beeldende kunst, die adviserend werkt naar het 
college, zal dan een reactie volgen.

Toon van de Wijdeven

‘De Cape’ van Marjon Jebbink biedt vanaf de kunstmanifestatie 
Ku(n)stlijn (1995), georganiseerd door St. De Achterstraat, een 
schuilplaats voor kinderen op het Visserseiland. Op dat moment 
markeerden de verzetsbeelden van Truus Menger al de Wester-
dijk. Uit dezelfde periode stamt het beeld van Peter Koelemeijer 
voor het zorggebouw Westerhaven en recent is het uit het water 
oprijzende beeld van Rudie de Windt voor de nieuwe schouw-
burg geplaatst. De bouw van Het Park maakte echter een eind 
aan de beeldentuin op deze plaats. De aanzet voor een beel-
denroute langs de kust van Hoorn is aanwezig.

Die ambitie om Hoorn 
te sieren met beelden in 
de open lucht is  sterk 
aanwezig.
Naast de promotie van 
de bestaande beelden-
route per fi ets streven 
de bestuursleden van 
de stichting Beeldenpark 
naar het realiseren van 
een volwaardige en kwa-
litatieve beeldenroute aan 
de westkust. Het bestuur 
is uitgebreid met enkele 
kunstenaars uit Hoorn 
en de regio en heeft zich 
verzekerd van goede 
adviseurs. Men staat 

zogezegd in de startblokken.

Het voorstel van de initiatiefgroep Beeldenroute Kust bestaat 
eruit, dat men op termijn een beeldenroute wil realiseren, die 
parallel loopt met een te ontwikkelen wandelroute langs de 
Hoornse kust; van Hulk tot Schellinkhout. Aanvankelijk beston-
den de plannen uit een herinrichting van de Westerdijk, die 
mooi te combineren zou zijn met het plaatsen van een aantal 
beelden. Op enkele plaatsen staan, zoals gezegd, inmiddels 
beelden, die een begin kunnen vormen van de route; de Cape 
is een sierraad op het Visserseiland en in het water voor de 
schouwburg spiegelt zich het beeld van Rudie de Windt.

Beeldenroute langs de kust van Hoorn in voorbereiding
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VERKIEZINGEN

Column door Sjaak Grosthuizen

Elke verkiezingstijd kent zijn eigen verrassingen. Wie komen er op de lijst en, misschien veel interessanter, wie niet? 
Wie wordt er tussentijds afgegooid en waarom? Je hoeft tegenwoordig niet meer te vragen aan aspirant-kandidaten of 
men fout was in de oorlog. Trouwens, de meeste kiezers kennen de oorlog alleen uit de speelfi lms en dankzij Carice 
van Houten weet de jongste generatie dat het met sommige Joden nog best meeviel. Dat je Turkse kandidaten eerst 

moet vragen naar hun kennis van de Turkse volkerenmoordtraditie is iets wat we nu pas doorhebben. 
Onze borreltafelkennis is fameus. Wij weten precies wat elders op de wereld door allerlei volkeren en naties aan 

rottigheid is uitgehaald. We hebben over elke historische wandaad pakkende speelfi lms gezien. 
Wij weten alles over gemene Turkse trucs met die arme Armeniërs. 

‘Als dat geen ocide was, wat was het dan wel?’ vroeg een van mijn borrelgenoten zich af. We hebben ons meteen 
beziggehouden met de meest relevante vragen die je een kandidaat voor een politieke functie tegenwoordig moet 

stellen. Hoe sta je tegenover pedofi lie? Heb je daar zelf ervaring mee? Hoe vaak ga je naar de hoeren en doe je dat wel 
anoniem genoeg? Laat je wel eens een scheet in gezelschap of pies je stiekem in het zwembad? Wat doen je 
familieleden en was je opa niet fout? Hoe lang moet je de lijst van vragen maken, want normen en waarden 

worden door iedereen anders geïnterpreteerd.
Zo bekijkt iedereen op een andere manier de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen. Zal Balkenende hoger scoren 
omdat hij hulpeloos afsteekt tegenover Wouter Bos? Volgens VVD en CDA staat de PvdA met gretige graaivingers klaar 

om de onderkant van de samenleving nog meer te beroven dan zijzelf hebben gedaan. De bonussen voor de grote 
graaiers zijn nauwelijks een bewijs dat het goed gaat met het bedrijfsleven, maar moeten ze dan als voorbeeld dienen 

voor ons om naar het buitenland te kunnen opscheppen over het feit dat wij ook een elite hebben in Nederland?
Het is verbijsterend om te zien dat VVD en CDA na het debat over het mangelen van Ayaan Hirschi Ali in de polls niet 

meteen naar een historisch dieptepunt zijn gedaald. Ik 
vrees dat een groot deel van de Nederlandse inleveraars zo 

masochistisch is opgevoed dat ze zich graag andermaal door 
de thuishaven van de grootverdieners te grazen willen laten nemen.

Zijn we niet eindelijk toe aan een opvoedingsprogramma vanaf de peuterspeelzaal dat je moet uitkijken voor kinderlok-
kers, potloodventers en vriendjes van Maxime Verhagen, Zalm en Rita Verdonk?

Moeten wij Wouter Bos neerzetten als een Robin Hood, als Sinterklaas of als slimme zakenman met sociale trekjes? 
Moeten we trachten de stemmen binnen te halen van de categorie mensen die waarschijnlijk meer interesse hebben 
voor De Gouden Kooi dan voor hun eigen bestwil? Moeten we nu tegen die mensen zeggen: de Turken stemmen nu 

toch niet meer op ons, nu kunnen jullie met een gerust hart weer op ons stemmen? Moeten we duidelijker de kaftan van 
de koran scheiden of juist niet? 

Moeten we niet gewoon op z’n Hongaars de kiezers een mooi verhaal voorhouden en na de verkiezingen zien we dan 
wel weer? Het gaat toch om de hoeveelheid zetels met bijbehorende macht? Wat is er mis met een beetje politiek cy-
nisme als je moet strijden tegen de angstaanjagende verhalen uit de rechtse hoek die Balkenende overeind houden?
Verkiezingen, spannend genoeg, ook als je alleen maar je stem gaat uitbrengen. Nou alleen maar hopen dat wij meer 

knoeiers met stemmachines aan onze kant hebben dat hullie!

Wat is er mis met politiek cynisme?Wat is er mis met politiek cynisme?

Colofon

Okt. 2006
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