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VEEL KIJK- EN LEESPLEZIER

Van de redactie

   Veel kijk- en leesplezier.

Het zijn roerige tijden binnen de 
PvdA. Buiten alle verwachtingen 
is Lilianne Ploumen door de leden 
voorgedragen als nieuwe partijvoor-
zitter. Volgens de media is gekozen 
voor een voorzichtige koers. Maar 
na de bekendmaking van haar ver-
kiezing gaf Lilianne aan dat de lijn 
Pronk ook haar koers zal zijn. Vervolgens gaf ze aan dat er een 
onderzoek moet komen naar ‘Irak’ en ook een referendum over 
de nieuwe grondwet voor Europa (die geen grondwet meer mag 
heten) vindt ze aanbevelenswaardig. Inmiddels heeft de PvdA-
fractie in Den Haag besloten dit laatste niet te doen. ‘Terloops’ 
heeft Wouter Bos een begroting gepresenteerd waarin het 
sociaal-democratische gedachtegoed voor de één een onsje 
meer en voor de ander minder mag zijn. Genoeg belangwek-
kende onderwerpen dus voor het PvdA-congres op  zaterdag 6 
oktober in Amsterdam. 

Ook in Hoorn gebeurt het een en ander. Een grote hoeveelheid 
aan informatie is na het komkommerende 650 jaar vierende 
zomerreces over ons uitgestort. Dat leidde zelfs tot een heuse 
crisis in politiek Hoorn. Veel van de onderwerpen die de afge-
lopen weken aan de orde zijn geweest, komt u tegen in deze 
Prospect. Op een aantal actuele zaken gaan onze fractieleden 
nader in.

We starten in deze Prospect met een nieuwe rubriek. Fractie-
voorzitters van collegiale partijen in de Hoornse gemeenteraad 
krijgen paginagroot de ruimte om hun onverbloemde mening te 
geven over de PvdA-fractie in Hoorn. Michiel Pijl, fractievoorzitter 
van het CDA bijt het spits af op pagina 9.  

En natuurlijk de vaste bijdrages van Ruud Knaack met zijn Rode 
Overpeinzingen en de immer prikkelende afsluiting van onze 

huiscolumnist Sjaak Grosthuizen.

Ter voorbereiding van het congres op 6 oktober 
2007 heeft het afdelingsbestuur samen met de 
congresafgevaardigde en fractievoorzitter, Ju-
dith de Jong, op 26 september 2007 een discus-
sieavond georganiseerd. 

De avond is gehouden in Hotel de Magneet op het Kleine Oost. 
Er waren 11 partijgenoten aanwezig, waaronder vier partijle-
den zonder functie in het bestuur, fractie of het gewest om de 
congresafgevaardigde een duidelijke boodschap mee te geven 
welke moties zij namens de afdeling Hoorn kan steunen en 
welke wij niet steunen. Tijdens het congres wordt ook een nieuw 
afdelingsbestuur gekozen. Het kandidaatschap van de heer 
Gerrit Valk (huidig gewestelijk bestuurder in Noord-Holland) als 
internationaal secretaris is dan ook besproken en wordt door de 
afdeling Hoorn ondersteund. 
De ingediende moties (in totaal 21) zijn door verschillende afde-
lingen ingediend. Het landelijke partijbestuur heeft alle moties 
voorzien van een preadvies.  De discussieavond vond plaats 
in een zeer prettige, informele sfeer waarbij de verschillende 
meningen en gevoelens goed afgewogen konden worden om 
een duidelijk aannemen of verwerpen te kunnen laten horen op 
het congres. 

Wij zullen in ieder geval de moties over fiscale maatregelen die 
getroffen kunnen worden om exorbitante salarisstijgingen van 
topbestuurders aan te pakken. Ook was er brede steun tegen 
het  belasten van vlees uit de intensieve veehouderij.
Een uitgebreidere beschrijving van de discussieavond met een 
beschrijving van de besproken moties is te vinden op onze 

website: www.hoorn.pvda.nl. Alle ingediende moties en 
de preadviezen van het landelijke bestuur hierop kunt u vinden 

op: www.pvda.nl.

Dennis Bruin, 
secretaris PvdA, afdeling Hoorn

Congresvoorbereiding op de 
ledenvergadering van 26 sept. j.l.

afz. Pvda-ledenblad, p/a Beatrixstraat 40, 1689 GR Zwaag
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Rode Overpeinzingen van Ruud Knaack

DE STAND VAN ZAKEN
“In hun pogingen om de Nederlandse economie dynamischer en productiever te maken - en daar-
door tot een vermindering van de werkloosheid, met name onder jongeren -, richten werkgevers 
en kabinet hun pijlen op het hervormen van het in hun ogen starre Nederlandse ontslagrecht. In 
de voorstellen van het kabinet gaat de ontslagvergoeding terug naar maximaal een jaar voor de 

hogere inkomens. Voor de lagere inkomens blijven vergoedingen van meer jaarsalarissen moge-
lijk tot een maximum van 75 duizend euro voor personeel jonger dan 40 jaar en hooguit 

100 duizend euro voor ouderen. De werkgeversorganisaties zijn voor, omdat zij menen dat de 
Nederlandse bedrijven concurrentienadeel zouden ondervinden van het starre Nederlandse 

ontslagrecht. Zij begrijpen niet dat de vakbeweging niet voor is. Zij wijzen er op dat landen met 
een soepele ontslagregeling een lagere werkloosheid zouden kennen.

 

Naar beide argumenten is veel onderzoek gedaan. (Zie bijvoorbeeld het artikel van Servaas Storm 
en Ro Naastepad in ESB van 7 september 2007). Uit dat onderzoek komt naar voren dat landen 

met een soepel ontslagrecht noch een lagere werkloosheid kennen, noch een hogere 
arbeidsproductiviteit hebben. In de argumentatie wordt willekeurig omgesprongen met de feiten. 
Zo wordt gesteld dat de werkloosheid in de VS over de periode 1994-2004 met 5,2 procent lager 

was dan de werkloosheid in een star land als Duitsland met 8,4 procent. Maar men moet ook 
weten dat in dezelfde periode de werkloosheid in starre landen als Oostenrijk, Japan en Neder-
land lager was dan in de VS, terwijl de werkloosheid in soepele landen als Australië (7,3%) en 

Canada (8,3%) hetzelfde was. Kortom, er bestaat geen statistisch verband tussen soepel 
ontslagrecht en een lagere werkloosheid.

 

Nog erger is het gesteld met het vermeende verband tussen een soepel ontslagrecht en de 
arbeidsproductiviteit. De werkgevers stellen dat een star ontslagrecht leidt tot minder productieve 

werknemers die, omdat hun positie zo beschermd is, niet bereid zijn om hun vaardigheden en 
kennis te vergroten. In feite vindt het omgekeerde plaats. Een versterking van de ontslag-

bescherming stimuleert werkgevers tot extra investeringen in scholing en training van 
werknemers. Hierin gaan de werknemers gaarne mee. Een belangrijk deel van de productiviteit 

van de bedrijven hangt af van het opdoen van zogenaamde ‘bedrijfsspecifieke kennis’. 
Werknemers leren dat door cursussen te volgen maar nog meer in de praktijk, door een proces 

van ‘learning by doing’. Het is duidelijk dat van werknemers geen extra inspanning valt te 
verwachten als ze zo maar morgen op straat kunnen worden gezet. Vaste arbeidscontracten en 
een ‘star’ ontslagrecht leveren voor werkgevers en werknemers een ‘win win’ situatie op: bei-

den gaan er op vooruit. In de praktijk worden de voordelen van de hogere arbeidsproductiviteit 
gedeeld. Beiden hebben dan belang om de arbeidsrelatie te continueren. Daarnaast leidt een 

langdurige arbeidsrelatie tot meer coöperatief gedrag. Door al deze factoren wordt de arbeids-
productiviteit bevorderd. In de statistieken is dit goed te merken. Nederland heeft de hoogste 

arbeidsproductiviteit van de wereld. Als we werken, werken we goed.
 

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de pleidooien voor een versoepeling van het 
ontslagrecht niet beargumenteerd kunnen worden met zakelijke argumenten. Het is weer een 
zoveelste bewijs van de nieuwe kruisvaarders uit de liberale hoek, die menen dat alle heil van 

een ongebreidelde arbeidsmarkt kan worden verwacht. Deze ideologen zijn zo overtuigd van hun 
gelijk, dat ze niet eens meer naar de cijfers hoeven te kijken. 

 Het is volstrekt duidelijk dat de vakbeweging en de linkse partijen het grootste gelijk aan 
hun kant hebben om zich te verzetten tegen de voorgenomen maatregelen van minister Donner. 
Dat verzet kan niet worden afgedaan als een verzet van mensen die leven in het verleden. Het is 
precies omgekeerd. Het huidige ontslagrecht is goed voor de sociale samenhang in de samen-

leving en stimuleert coöperatief gedrag dat leidt tot een hogere werklust en het zich openstellen 
voor nieuwe ontwikkelingen. Dat hebben we nodig. Juist voor de toekomst van ons land”.

MINDER PRODUCTIEVE WERKNEMERS
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KRUISVAARDERS UIT LIBERALE HOEK

SOEPELE ONTSLAGREGELING



Ronald 
Witteveen, PvdA-
wethouder on-
derwijs, zorg en 
welzijn, heeft een 
paar heftige 
maanden achter 
de rug. Vlak voor 
de grote vakantie 
werd hij 
geconfronteerd 
met een grote 
hoeveelheid 
asbest in de 
Copernicusschool. 
Daadkracht was 

vereist. Hieronder het relaas van Ronald. 

“Ruim twee weken voorafgaand aan de zomervakantie bereikte 
mij het bericht dat er in de scholengemeenschap Copernicus 
asbeststofdeeltjes waren aangetroffen. 
Natuurlijk was het bekend dat er in het ruim 25 jaar oude 
schoolgebouw o.a. veel asbest wandmaterialen waren verwerkt. 
Bij een risico-inventarisatie, waarvoor binnen het kader van de 
arbo-wetgeving door de gebouwbeheerder (het schoolmanage-
ment) opdracht was gegeven, bleek dat er o.a. door slijtage op 
diverse plekken in het gebouw asbeststofdeeltjes op de vloer en 
op richels terecht waren gekomen. Ook bleek dat door bescha-
digingen van het hechtgebonden wandmateriaal sanering nodig 
was.
Gelukkig werd uit de onderzoeksresultaten 
ook duidelijk dat er geen stofdeeltjes in de 
lucht waren aangetroffen en dat de asbest-
vervuiling ver onder de risicogrens voor de 
volksgezondheid bleef. De asbestexperts en 
GGD-deskundige spraken in dat verband van 
een “verwaarloosbaar risico”.
Echter, omdat asbest een zwaar beladen 
begrip is, hebben wij de ochtend na de 
constatering toch besloten het schoolgebouw 
met directe ingang te sluiten. Wij (gemeen-
tebestuur en school) wilden, ondanks dat er 
geen direct gevaar voor de volksgezondheid 
was, iedere vorm van risico of ongerustheid 
uitsluiten en gaven opdracht het gebouw 
asbestschoon te laten maken. Dit gebeurde 
in de volgende dagen , waarna het gebouw in 
principe  weer gebruikt kon worden. 
In de discussie, die in de tussentijd over het verder uitsluiten 
van asbestvervuiling ontstond, passeerden diverse scenario’s 
de revue. Zo werd er gesproken over de mogelijkheid om de 
wanden ‘in te pakken’ of al het asbestmateriaal te vervangen 
door ander plaatmateriaal.
Het idee van het inpakken werd al snel verlaten, omdat dit niet 
volledig de risico’s op het weer vrijkomen van asbestdeeltjes 
zou kunnen uitsluiten. Het volledig vervangen van al het asbest-
materiaal werd zo kostbaar dat het als investering in een ge-
bouw dat eigenlijk al afgeschreven was niet verantwoord was.

Vervolgens kwam het scenario van de totale sloop in beeld.
De school had ondertussen een noodscenario voor de leer-

lingen geregeld om de laatste twee schoolweken via 
een wisselrooster in het dependancegebouw te laten 3

Er kan heel veel als het moet……
plaatsvinden.      
 
Het overleg over de te nemen maatregelen vond iedere ochtend 
tussen 8.00 en 10.00 uur plaats. Bij dit overleg waren velen 
structureel of op afroep betrokken.
Behalve een bestuurlijke vertegenwoordiging en een 
vertegenwoordiging van de schoolleiding, waren ook dagelijks 
de communicatiemedewerkers vanuit school en gemeente bij 
de besprekingen aanwezig. Zeker in de eerste dagen schoven 
er ook de asbestexperts en medewerkers van de milieudienst 
aan. Verder hadden wij te maken met bouwkundige, juridische, 
financiële, ruimtelijke, verkeerstechnische en facilitaire aspecten 
en zat er dus regelmatig ambtelijke ondersteuning vanuit die 
disciplines aan tafel.
We zaten met elkaar in een proces om oplossingen te zoeken 
voor de korte, middellange en langere termijn. Dit moest 
allemaal onder grote tijdsdruk plaatsvinden, omdat we wisten 
dat er op 27 augustus weer 800 leerlingen gehuisvest moesten 
worden. Daarbij kwam ook dat we voor sloop- en bouw-
opdrachten met de vakantieperiode rekening moesten houden.
Tevens was het noodzakelijk om snelle besluiten te kunnen 
nemen om alle acties mogelijk te maken. De raad had begrip 
voor de situatie en gaf het college de ruimte om op basis van 
een geschat totaalbedrag door te pakken en besluiten te 
nemen.
De school moest gesloopt worden. Er moest een aanbeste-
dingstraject opgestart worden voor vervangende nieuwbouw en 
we moesten op zoek naar tijdelijke huisvesting voor de over-
bruggingsperiode.      
Deze drie sporen werden parallel opgepakt door een team dat 
inmiddels was uitgebreid met een algemeen projectleider en 
projectondersteuning op de directe werkvloer.
Bij het zoeken naar een plek voor vervangende huisvesting 
werden diverse opties besproken en onderzocht, totdat we op 

het leegstaande bedrijfsgebouw aan de Anodeweg stuitten. Dit 
leek de beste mogelijkheid en nadat we zeer snel zaken had-
den gedaan met de eigenaar, kon er gezocht worden naar een 
aannemer die de klus met een bouwteam, onder leiding van de 
schooldirectie, moest gaan klaren. Bouwbedrijf Wit uit Wog-
num zag mogelijkheden om ondanks de bouwvak voldoende 
mensen op de been te krijgen en de werkzaamheden uit te 
voeren. De school had inmiddels haar inboedel naar de grote 
bedrijfshal verhuisd en de eerste contacten met bouwbedrijven 
voor de nieuwbouw waren opgestart. Ook werd er in de laatste 
week voor de vakantie een informatieavond voor de ouders 
van de leerlingen georganiseerd, waarin we de oplossingen 
konden presenteren en mogelijke ongerustheid over asbest 
konden wegnemen. De ouders waren tot dat moment d.m.v. 

tijdelijke nieuwbouw Copernicusschool

lees verder op de volgende pagina
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Op 13 juni jl. heeft de PvdA Hoorn de vierde en te-
vens het laatste debat rondom de Islam in Nederland. 
In het afgelopen jaar heeft de PvdA dit onderwerp 
vanuit verschillende invalshoeken behandeld. 
Hoe bereid zijn de moslims om te integreren in 
Nederland? Valt er te werken met een hoofddoek? 
En past de Islam in een democratie? Deze drie 
onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod in de vorige 
debatten. Het laatste debat ging over de Islam en de 
emancipatie van de vrouw. PvdA-raadslid 
Kholoud Al Mobayed, zelf moslim en afkomstig uit 
Syrië, reageert op het laatste debat en is hoopvol 
gestemd voor de toekomst.  

“Met deze debatten hoop ik beter inzicht te kunnen krijgen in 
waarom allochtonen een achtergestelde positie hebben? Daar-
naast hoop ik dat we door met elkaar te praten over dit onder-
werp, beter kunnen begrijpen waar het aan ligt en wellicht meer 
bereidheid zullen tonen om er actief iets aan te doen.

Als wij 
over 
Mos-
lim-
vrou-
wen 
praten, 
dan 
denken 
wij vaak 
aan 
vrouwen die onderdrukt worden door een broer, een vader of een 
echtgenoot. Als wij hierover vragen stellen, dan wordt er vaak 
verwezen naar cultuur en geloof. Er wordt zelfs verwezen naar 
teksten uit de Koran waarin mannen en vrouwen als ongelijk-
waardig worden beschreven. 

Als moslimvrouw 
heb ik de teksten 
van de Koran 
bestudeerd. Ook 
vanwege mijn 
rechtenstudie in 
Syrië waar het 
familierecht geheel 
op de Koran is 
gebaseerd. Voor 
de duidelijkheid wil 
ik even aangeven 
op welke aspecten 
de Koran de man 

en de vrouw als ongelijke beschouwt:

1) Bij het afleggen van een getuigenis in financiële zaken is het 
nodig dat twee vrouwen dezelfde getuigenis afleggen om deze 
als rechtsgeldig te verklaren. Dit hoeft bij een getuigenis van een 
man niet. Een getuigenis van één is afdoende.

2) Bij 
het 
verde-
len van 
een 
erfenis 
heeft 
de 
man 
recht 
op 

twee keer het aandeel dat aan een 
vrouw wordt toebedeeld. Dit omdat de Koran de man verplicht 
stelt om in het levensonderhoud van alle vrouwelijke familieleden 
te voorzien. De vrouw heeft deze plicht niet. Zij hoeft met andere 
woorden haar geld niet te besteden aan haar eigen 
levensonderhoud of dat van andere familieleden. De 

Vierde integratiedebat over emancipatie vrouwen

vervolg: er kan veel als het moet..... 
nieuws-brieven en de website van de school goed op de hoogte 
gehouden. 
Het gehele hierboven beschreven traject voltrok zich overigens 
in een kleine drie weken!!!

Tja en de rest van het verhaal is denk ik wel bekend: de school 
is inmiddels gesloopt, men werkt aan de fundering van de 
nieuwbouw, de aannemer levert op 1 januari a.s. een nieuw 
gebouw op,  de leerlingen zijn per 27 augustus voor het meren-
deel gehuisvest op de Anodeweg en bij de dependance op de 
Nieuwe Steen staan tijdelijk extra noodlokalen. 
Ondertussen heeft het onderzoek naar renovatie van de aan-
grenzende sporthal uitgewezen dat ook deze beter gesloopt kan 
worden en nieuwbouw verstandiger is. Aan dat proces wordt 
momenteel eveneens hard gewerkt.

Terugkijkend op de achterliggende periode (half juni t/m half 
september) kan gesteld worden dat er door alle partijen een 
geweldige prestatie is geleverd. Het proces was/is  een voor-
beeld van samenwerking, doortastendheid, besluitvaardigheid 
en bewijst dat er heel veel kan als het moet. We kunnen om die 

reden trots zijn op een raad, een college en een ambtenaren-
apparaat die dit ingewikkelde traject tot nu toe zo voorspoedig 
doen verlopen.
En we kunnen onze bewondering uitspreken voor de schoollei-
ding en het onderwijsteam, waarvan enkelen een groot deel van 
hun vakantie hebben opgeofferd om er op 27 augustus weer 
klaar voor te zijn.  

Persoonlijk was het voor mij door de veelheid van aandachts-
velden een uitermate leerzame periode. Natuurlijk zal het 
geheel nog een flink staartje hebben, wanneer we denken aan 
de oplossingen voor het gymonderwijs van de Copernicus en de 
huisvesting van de badmintonvereniging. 
Ook de consequenties van al deze ontwikkelingen voor het 
integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs (IHP) zullen nog 
de nodige hoofdbrekens kosten.
Als we echter met z’n allen werken in sfeer en met een ener-
gie zoals ik de laatste weken hebben mogen meemaken, dan 
vinden we echter ook daar oplossingen voor.      

Ronald Witteveen 
wethouder onderwijs, zorg en welzijn      

lees verder op de volgende pagina
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wet inburgering 
Begin dit jaar is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. 
Met deze nieuwe wet wil het kabinet de achtergebleven resul-
taten van de voormalige regelingen op het gebied van inburgeren 
in Nederland, verbeteren. Mensen die onder deze wet vallen (niet 
genaturaliseerde allochtonen met taalachterstand) moeten 
slagen voor het inburgeringexamen. Het niveau dat hiervoor 
vereist wordt, is over het algemeen erg laag. Naast een resultaat-
plicht krijgen mensen die na 1 januari 2007 naar Nederland 
komen (nieuwkomers) ook een financiële plicht om hun inburge-
ring in Nederland deels zelf te bekostigen. Zij kunnen hiervoor 
een lening afsluiten via de Informatie Beheer Groep (IB-groep). 
De inburgeringplicht moet binnen maximaal 5 jaar worden inge-
lost.

inburgeringsplicht
Mensen die in Hoorn te maken krijgen met de inburgeringplicht 
kunnen op een sociale invulling van deze wet rekenen. Vooral 
de nieuwkomers kunnen een flinke tegemoetkoming verwach-
ten in de kosten van hun inburgering als zij hun inburgering met 
succes afronden. Daarnaast kunnen zij samen met de andere 
inburgeringsplichtigen hun inburgeringperiode gebruiken om 
de taal te beheersen, beroepsvaardigheden te ontwikkelen en 
(beroeps)scholing te volgen. Hiermee wordt de sociaal-econo-
mische positie van deze groep op verschillende fronten versterkt 
en worden ze toegerust om volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving.

nieuwe aanbieder inburgeringscursus
alleenrecht Horizon College verleden tijd
De gemeente Hoorn voert deze wet uit in samenwerking met 
het commerciële re-integratiebedrijf Sagenn. De gemeente heeft 
hierbij er voor gekozen om geen gebruik meer te maken van 
het Horizon College dat tot nu toe het alleenrecht had om de 
inburgering uit te voeren. De PvdA hecht een groot belang aan 
een geslaagde inburgering in Hoorn. Daarom hebben een aantal 
fractieleden een bezoek aan Sagenn afgelegd. Het doel van 
het bezoek was om kennis met het bedrijf te maken en om een 
indruk te krijgen van de reacties van de deelnemende inburge-
ringsplichtigen. De inburgeringperiode wordt afgewisseld door 
lessen, huiswerk, praktijkopdrachten, taal- en/of beroepsstages 
en het afleggen van examen. Daarnaast worden de inburgerings-
plichtigen ondersteund bij het zoeken van (betaald) werk. 
Er wordt daarnaast rekening gehouden met deelnemers met 
kleine kinderen. Zij worden indien nodig ondersteund bij het rege-
len van kinderopvangplaatsen.

kwaliteitsgarantie
De PvdA zal de voortgang van de inburgering zoals deze op dit 
moment is ingericht in Hoorn, blijven volgen. Dit om na te gaan 
in hoeverre een commerciële uitvoerder de kwaliteit van een 
belangrijke maatschappelijke dienst als inburgering zou kunnen 
garanderen.

Kholoud Al Mobayed, raadslid

Koran staat echter toe dat moslims hiervan afwijken door middel 
van een testament.

3) Tijdens haar menstruatie is de vrouw vrijgesteld van het bid-
den en het vasten. Dit geldt, zoals we allemaal begrijpen, niet 
voor de man. Hiermee wil ik de Koran niet verdedigen noch 
uitleggen. Ik geef alleen de kaders aan die door het geloof zijn 
gemaakt m.b.t. de positie van de man en vrouw. Alles wat niet tot 
deze kaders behoort kan dus niet herleid worden naar het geloof, 
maar misschien een oorsprong heeft in de cultuur en opvoeding. 

Sommige stellen dat de positie van de moslimvrouw in Nederland 
anno 2007 veel doet denken dat de positie van de Nederlandse 
vrouw in de jaren vijftig. Hoe zag de emancipatie van de Neder-
landse vrouw eruit? Kunnen de allochtone moslimvrouwen daar-
van wat leren? Wat is er voor nodig om definitief af te rekenen 
met hun achtergestelde positie in Nederland? 

En wat zou de rol moeten zijn van het geloof, cultuur en de 
sociale omgeving?

Om deze en andere vragen te beantwoorden, waren twee 
allochtone moslimvrouwen en twee autochtone Nederlandse 
vrouwen uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. Uit dit 
debat is naar voren gekomen dat de emancipatie van de 
allochtone vrouw in Nederland op termijn bereikt zal worden. 
Het is voor de tweede en derde generatie allochtonen een 
kwestie van tijd. Maar het zal niet vanzelf gaan, daarvoor zullen 
jonge Nederlanders van allochtone afkomst zich moeten inzetten. 
Zij zullen voor zichzelf op moeten komen en daarmee wellicht de 
integratie van hun ouders een nieuwe impuls geven. Voorwaarde 
hiervoor is dat deze jonge Nederlanders kansen worden aange-
boden om zich verbonden te voelen met Nederland”.  

Kholoud Al Mobayed, gemeenteraadslid      

Is Lilianne Ploumen uw favoriete voorzitter? Wie wordt de 
internationaal secretaris en welke bestuursleden willen wij in het 

PvdA-bestuur. Geef uw mening en maak het mee op het

LANDELIJK PvdA-CONGRES
op zaterdag 6 oktober 2007 

in AMSTERDAM, RAI-congrescentrum



Op bezoek bij Hotel Mariakapel
Tijdens het werkbezoek van de fractie aan Hotel Mariakapel 
(HMK) maandag 17 september werd voor iedereen nog weer 
eens duidelijk, dat we zuinig moeten zijn op dit kunstenaarsiniti-
atief. Wat hier aan werk verzet wordt is niet altijd zichtbaar voor 
veel bewoners van de stad, maar dat HMK in Nederland een 
begrip is geworden is een feit. Bart en Daniëlle, de initiatiefne-
mers van dit bijzondere kunstenaarsinitiatief, hebben inmiddels 
een uitgebreid netwerk kunnen opbouwen met vooraanstaande 
kunstopleidingen en kunstenaars uit meerdere landen, die 
graag naar Hoorn komen. Ook lukt het hen om aanzienlijke 
subsidies en sponsorgelden aan te trekken voor een aantal 
projecten. 

Toch moet de PvdA zich zorgen blijven maken over de verdere 
ontwikkeling van het HMK. Aangezien de huidige locatie van 
Hotel Mariakapel, het Weeshuiscomplex, verkocht is aan Inter-
marisHoeksteen, zijn er problemen ontstaan over de huurprijs 
die HMK aan IntermarisHoeksteen moet gaan betalen. In het 
verleden, toen het Weeshuiscomplex nog in handen was van de 
gemeente, heeft HMK de huisvesting steeds om niet gekregen 
van de gemeente. Daniëlle en Bart gaven tijdens het werkbe-
zoek nog eens aan dat zij allerlei subsidies kunnen aanvragen, 
maar dat huisvestingskosten niet subsidiabel zijn. Zij hebben 
zich tot de gemeente gericht met een extra subsidieverzoek om 
de huisvesting te kunnen betalen. 

De PvdA fractie is van mening dat er duidelijke afspraken zijn 
gemaakt over de verkoop van dit complex aan IntermarisHoek-
steen. Zo heeft de gemeenteraad duidelijke kaders gesteld over 
Hotel Mariakapel. De verkoop aan IntermarisHoeksteen mocht 
niet ten koste gaan van HMK. Ook is duidelijk gesteld dat de 
verkoop niet mocht leiden tot een verhoging van de subsidie 
van de gemeente aan Hotel Mariakapel. Dit dreigt nu toch te 
gebeuren. 

De PvdA fractie heeft daarom het initiatief genomen om dit 
onderwerp samen met het CDA, de VVD en D’66  te agenderen 
voor de commissievergadering van de gemeenteraad op 2 ok-
tober. Samen met het College zal besproken worden hoe deze 
problematiek het beste opgelost kan worden. 

Het werkbezoek aan Hotel Mariakapel was erg inspirerend. De 
fractie heeft kennis gemaakt met enkele Poolse kunstenaars die 
momenteel in HMK aan het werk zijn en ook iets van hun werk 
in uitvoering mogen aanschouwen. De PvdA maakt zich hard 
voor kunst in Hoorn, waarbij het Weeshuiscomplex een bijzon-
dere positie inneemt.

Judith de Jong

Op bezoek bij Sagenn Inburgering
Vlak voor het zomerreces is een deel van de fractie op werkbe-
zoek geweest bij Sagenn. Dilek, Piet, Kholoud, Toon, Levent en 
Alex waren daarbij aanwezig.                                        . 
Wat doet Sagenn? Sagenn is de instelling die de aanbesteding 
van de inburgeringtrajecten heeft gekregen. Deze instelling is 
in heel Nederland werkzaam en heeft reeds 20 vestigingen. In 
maart 2007 kwamen de eerste aanmeldingen binnen.  De inbur-
geraars kunnen aangemeld worden door de gemeente Hoorn, 

maar ook omliggende gemeenten 
kunnen dat doen.  De cursisten begin-
nen met het volgen van Nederlands 
taalonderwijs. De geleerde taalvaar-
digheden worden vervolgens verder 
uitgebreid tijdens een taalstage bij een 
werkgever. Op die manier komt men in 
aanraking met Nederlands sprekende 
mensen en kan de geleerde theorie 
toegepast worden in de praktijk. Ook 
worden er trainingen gegeven in kennis 
van de Nederlandse samenleving. Na 
afloop van de cursus dient de cursist 
een inburgeringexamen af te leggen op 
A2-niveau.                                           .
Wat is de reden van het werkbezoek aan Sagenn? De PvdA-
fractie is benieuwd naar de gevolgen in Hoorn die de verplichte 
aanbesteding van de integratiecursussen met zich meebrengt. 
De fractie heeft in verband hiermee eerder een werkbezoek 
afgelegd aan het Horizon College. Wij hechten veel waarde aan 

het toepassen van hoor en wederhoor en zijn daarom ook op 
bezoek gegaan bij Sagenn.
 
Hoe nu verder? Dilek en Kholoud proberen om een Tweede 
Kamerlid van de PvdA uit te nodigen om een werkbezoek af te 
leggen in Hoorn. Er waren er gesprekken met Jeroen Dijssel-
bloem, maar Staf Depla neemt tijdelijk zijn woordvoerderschap 
Inburgering over. Staf Depla is erg geïnteresseerd in dit onder-
werp, maar vanwege een drukke agenda van Staf Depla is er 
voorlopig nog geen werkbezoek gepland. Wij hopen wel dat we 
binnenkort meer hierover weten.   

Loes Hortensius
 

Op bezoek bij MEE-Inburgering
In juli 2007 was de fractie op werkbezoek bij MEE Noord-
West-Holland. Daarbij waren Judith, Kholoud, Dilek, 

werkbezoeken PvdA-Hoorn zeer gewaardeerd

Sinds jaar en dag gaat de fractie van de PvdA-Hoorn op werkbezoek bij organisaties 
bewonersgroepen en instellingen. Daarnaast organiseert de fractie debatavonden over 

specifieke  en actuele onderwerpen. Een viertal debatten over integratie heeft veel 
belangstelling getrokken.  De bezoeken leveren niet alleen veel noodzakelijke informatie 

op bij de fractieleden, maar worden ook zeer door de betrokkenen gewaardeerd. In 
sommige gevallen leveren de werkbezoeken ook rechtstreeks resultaten op. Een voor-

beeld: ruim twee jaar geleden bracht de fractie, aangevuld met PvdA-bestuursleden,  een 
bezoek aan J&P Schouten, elektrotechniek en sanitair, gevestigd op de grens van West- 
en Oosterblokker. Er bleken plannen te bestaan om het bedrijf ter plekke te verbouwen 
en opnieuw in te delen. Suggesties van de PvdA-kant om toch eens diep na te denken 

over een nieuwe vestiging op het Westfrisiaterrein leidde tot contacten met de gemeente 
Hoorn. Het resultaat: een ultramoderne vestiging op het Westfrisiaterrein en interessan-
tie mogelijkheden voor woningbouw in Blokker. Recent zijn er werkbezoeken afgelegd 

aan Hotel Mariakapel, stichting MEE, Zwaluwen ‘30, werkgelegenheidsprojecten in 
Haarlem, Sagenn Inburgering, etc. Hierbij een paar verslagen.
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Al met al was het een prettig werkbezoek en we zullen aandacht 
vragen voor de aangestipte verbeterpunten.

Loes Hortensius

Op bezoek bij het Atlascollege
In september zijn we met de fractie op werkbezoek geweest bij 
het Atlascollege. Daar hebben we gesproken met leden van de 
directie en het bestuur. Over het Copernicus en het IHP maar 
ook over de onderwijsvisie van het Altascollege en hun zorgen 
over het onderwijsbeleid van de regering. Goed om ook van de 
directie te horen dat de tijdelijke verhuizing van de leerlingen 
en het personeel prima is verlopen. De leerlingen hebben les 
in een hele andere omgeving en dat is ook leuk. Het biedt weer 
mogelijkheden waarbij nieuwe lessituaties ontstaan. 
Alex Flameling en ik zullen uitzoeken hoe het regeringsbeleid 
negatief uitpakt voor het Atlascollege en het Tabor in Hoorn. 
Daaromtrent zullen we actie ondernemen naar de woordvoer-
ders in de Tweede Kamer. 
De besprekingen over het IHP krijgen waarschijnlijk in het vierde 
kwartaal dit jaar een vervolg in de commissie.
Binnenkort zullen we ook een werkbezoek brengen aan het 
Tabor. 

Loes Hortensius

Op bezoek bij  Zwaluwen ‘30
Voor de zomervakantie zijn we met de fractie op werkbezoek 
geweest bij vv Zwaluwen ’30. Het werkbezoek was op verzoek 
van de voetbalvereniging. Zij waren onlangs gepromoveerd tot 
de hoofdklasse in het amateurvoetbal. Dat was naast een 
feestelijk feit ook een grote organisatorische uitdaging. Het 
bestuur heeft toen advies gevraagd aan de PvdA fractie. Er 
moest stel op sprong veel zaken worden aangepakt om het 
terrein klaar te maken voor een hoofdklassewedstrijd. En daar 
had de vereniging niet al het geld zelf voor. Naast eigen wensen 
stelde ook de KNVB zijn eisen. 

Naar aanleiding van het bezoek heb ik namens de fractie art.43 
vragen gesteld aan het college. Het college heeft in het 
zomerreces in een spoedvergadering besloten in te gaan op 
de gestelde verzoeken om Zwaluwen ’30 financieel bij te staan, 
zodat de vereniging goed uitgerust het nieuwe voetbalseizoen 
in kon gaan.

De eerste wedstrijd was spannend. Zouden alle aanpassingen 
voldoende zijn om de beoogde risicowedstrijd goed te door-
staan en ook niet onbelangrijk: hoe zou Zwaluwen ’30 voet-
ballen. Als sportliefhebber heb ik op de eerste rij gezeten. De 
organisatie rondom de wedstrijd verliep goed en de uitslag: 
2-2 tegen Katwijk was zeker geen slechte start. 

Dit jaar zal  in de sportraad de door hun ontwikkelde sportvisie 
voor Hoorn besproken worden. Ook daar ben ik steeds van de 
partij om te kijken waar de PvdA kan bijdragen aan een goede 
maatschappelijke visie op sport waarbij iedereen mee kan doen.

Loes Hortensius

Loes, Piet en Levent aanwezig. 
We zijn op werkbezoek gegaan 
omdat een aantal fractiele-
den kennis had gemaakt met 
MEE tijdens de bestuurs-
markt. We wilden graag meer 
weten over MEE en hebben 
daarom besloten om een 
werkbezoek af te leggen.                                                                   
.  
We hebben gesproken met 
onder andere de regiomanager 
en zij kon ons vertellen dat 
MEE staat voor maatschap-

pelijke integratie voor mensen met een beperking. Daarbij kan 
gedacht worden aan mensen met een psychische stoornis , 
chronisch zieken, slechthorenden, etcetera. MEE biedt tevens 
ondersteuning aan deze doelgroepen en biedt gerichte onder-
steuning voor de individuele ontwikkeling en ontplooiing. Enkele 
voorbeelden waarop ondersteuning wordt geboden zijn op het 

gebied van onderwijs, wonen, werken, vrije tijd en juridische vra-
gen. Tevens heeft MEE collectieve taken. Deze zijn het geven 
van informatie en advies, signalering en activering/integratie in 
de samenleving. 
Een opvallend punt was dat de diensten van MEE kosteloos 
zijn. Tevens is zij laagdrempelig en onafhankelijk. MEE heeft 
een nauwe samenwerking met de GGZ en hecht erg veel 
waarde aan het samenwerken met andere instellingen.                                                   
 
De relatie met de gemeente Hoorn is goed. Wel is MEE van 
mening dat er onvoldoende verwezen wordt naar hun 
organisatie. Het zou prettig zijn als daar meer aandacht aan 
besteed zou kunnen worden. Tevens zou MEE willen dat er 
meer aandacht wordt besteedt aan het bereiken van allochtone 
groeperingen. 

werkbezoeken PvdA-Hoorn zeer gewaardeerd
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belangstelling getrokken.  De bezoeken leveren niet alleen veel noodzakelijke informatie 
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sommige gevallen leveren de werkbezoeken ook rechtstreeks resultaten op. Een voor-

beeld: ruim twee jaar geleden bracht de fractie, aangevuld met PvdA-bestuursleden,  een 
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en Oosterblokker. Er bleken plannen te bestaan om het bedrijf ter plekke te verbouwen 
en opnieuw in te delen. Suggesties van de PvdA-kant om toch eens diep na te denken 
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De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik ver-
keert in zwaar weer. In de afgelopen jaren zijn er 
meerdere malen financiële tekorten ontstaan bij 
de Stoomtram, die de gemeente Hoorn steeds 
aangevuld heeft. Daarbij sprak de gemeenteraad 
steeds weer de hoop uit dat de 
Stoomtram financieel gezond 
zou worden. Eind 2006 bleek 
echter dat de Stoomtram weer 
een groot financieel tekort had 
opgebouwd. 

voorwaarden
De gemeenteraad van Hoorn heeft eind 
2006 aangegeven dat zij het huidige 
tekort (van meer dan 5 ton) voor de helft 
wil aanzuiveren. Echter, er zijn hierbij wel 
enkele voorwaarden gesteld. Zo is één 
van de voorwaarden dat de andere 
gemeenten in Westfriesland de overige 
helft van het bedrag bijleggen. De Stoom-
tram is immers niet alleen een Hoornse 
aangelegenheid, maar een voorziening 
voor heel Westfriesland. In de tweede 
plaats is aangegeven dat er een oplossing moet komen 
voor de Stoomtram naar de toekomst. Zoals het nu gaat, 
kan het niet langer. Er moet een bedrijfsplan opgesteld 
worden, waarmee er vertrouwen komt in de toekomstige 
gezonde financiële exploitatie van de Stoomtram. 

museale en toeristische functie
De fractie van de PvdA Hoorn wil dat er bij dit bedrijfsplan bijzon-
dere aandacht besteed wordt aan enerzijds de 

toeristische waarde van het rijden met de Stoomtram en ander-
zijds de museale functie van het te gebruiken materiaal. De PvdA 
is van mening dat met name de museale functie niet gefinancierd 
kan worden/blijven door de gemeentelijke overheid alleen. Deze 
functie is immers van landelijke waarde. Andere overheden, 
zoals de provincie en het rijk, dienen hier wat betreft de PvdA-

Hoorn een bijdrage aan te verlenen. Het mag 
echter duidelijk zijn dat er geen bijdragen te 
verwachten zijn, zolang er geen uitzicht is op 
een financieel gezonde toekomst. Daarom is 
het des te belangrijker dat er op korte termijn 
een goed bedrijfsplan ligt voor de Stoomtram. 
Zonder uitzicht op een gezonde toekomst voor 
de Stoomtram is het naar mening van de PvdA 
Hoorn niet verantwoord om de financiële tekor-
ten aan te zuiveren. Wat dat betreft is het er op 
of er onder voor de Stoomtram. 

vrijwilligers
Ondertussen mogen we niet vergeten dat de 
Stoomtram zelf en haar medewerkers zeer be-
trokken zijn bij hun organisatie. Mede vanwege 

deze betrokkenheid heeft de Stoomtram de afgelopen 
jaren voort kunnen blijven bestaan. De Stoomtram biedt 
een plek aan zeer veel vrijwilligers die zich allen met hart 
en ziel wijden aan hun passie. Voor de medewerkers van 
de Stoomtram zijn het onzekere en moeilijke tijden. De 
PvdA fractie dringt er dan ook op aan dat er hard gewerkt 
wordt aan het bedrijfsplan, zodat er voor 
iedereen duidelijkheid komt over de toe-
komst van de Museumstoomtram. 

Judith de Jong, fractievoorzitter 

Museumstoomtram:  er op of er onder 

gelezen in de Volkskrant



“Soms ver weg, maar toch.....” 
In de komende nummers van de Prospect vraagt de PvdA-Hoorn de fractievoorzitters van de politieke 
partijen in de Hoornse raad hun gevoelens over de gemeenteraadsfractie van de PvdA aan het papier 
toe te vertrouwen. Michiel Pijl, fractievoorzitter van de CDA-Hoorn neemt als eerste de uitdaging aan. 

9

Hoorn 650 jaar: Heel 2007 bruist onze stad van de activiteit. Zelf geniet ik vooral van zaken als straattheater en openlucht-films, want cultuur in de buitenlucht heeft toch iets extra’s vind ik. Voor de zomer ben ik ook nog naar het Hoorn650-concert van Jan Smit aan het Pelmolenpad geweest. Dat was weliswaar niet buiten maar het was evengoed leuk. Als ik het verzoek krijg iets te schrijven over mijn kijk op de PvdA-Hoorn (erg sterk van de PvdA om dat aan mensen van andere partijen te vragen!), moet ik onwillekeurig terugdenken aan één van de liedjes van Jan Smit. Daarin staat de zinsnede ‘ver van hier en toch dichtbij’. Eigenlijk helemaal geen gekke samen-vatting. We hebben in de afgelopen anderhalf jaar als PvdA en CDA soms ver van elkaar gestaan, maar uiteindelijk zitten we in veel opzichten toch ook dicht bij elkaar. 

Om te beginnen zitten we fysiek dicht bij elkaar: In de gemeen-teraad zitten wij van het CDA namelijk met zijn vieren vlak achter en naast de elf PvdA-raadsleden. We hebben dus een prima uitzicht op wat daar zoal gebeurt; van de non-verbale communicatie in de PvdA (variërend van wanhopige gebaren tot een high-five) tot en met onderling commentaar op het verloop van een debat. Zelf zit ik pal achter Simon Broersma en Alex Flameling en ben dus in de ideale positie om nu en dan iets naar hen te roepen. Naast ons zit Roger Tonnaer, waar altijd wel iets mee te lachen valt.
De persoonlijke verhoudingen zijn meestal allerhartelijkst. In politiek opzicht geldt dat over het algemeen ook, hoewel de afstand af en toe groter was. De wijze waarop men vanuit de PvdA soms meende om andere partijen de les te moeten lezen kwam niet altijd prettig over. Omgekeerd was bij de PvdA de klacht te horen dat andere partijen extra kritisch waren op de PvdA, enkel en alleen vanwege de positie als grootste partij. Problemen zijn hoe dan ook steeds met wederzijds respect voor elkaars positie opgelost. Feit is dat wie in de politiek invloed wil hebben en de agenda mee wil bepalen, ook wel eens iets te verduren krijgt. Net als in het wielrennen: Wie voorop fietst, vangt de meeste wind. Wat ik herken bij PvdA en CDA is de wil om daadwerkelijk voorop te fietsen. Dat ben je als grootste fractie trouwens wel aan je stand verplicht. Wij als CDA-Hoorn zijn ook bezig om zelf met thema’s en ideeën te komen. Daarbij weten de PvdA en wij elkaar prima te vinden, getuige onder meer gezamenlijke moties en steeds meer overeenstemming over wat nu de belangrijkste thema’s horen te zijn. Mijn ervaring is dat wederzijds geldt: afspraak is afspraak. Als we het inhoudelijk eens zijn, kunnen we vervolgens ook van elkaar op aan. Wat mij opvalt is dat er in de PvdA-fractie veel kennis aanwezig is, zowel inhoudelijk als beleids-technisch. Een voorbeeld van het laatste is het consequent vragen om meetbare beleidsdoelen, wat de PvdA gewoon goed doet. Politiek is echter ook gevoel, betrokkenheid, passie, overtuiging, inzet, zichtbaarheid, een beetje show op zijn tijd. En dat mis ik soms, maar niet alleen bij de PvdA. Dat neemt niet weg dat de PvdA en het CDA in Hoorn nog veel aan elkaar kunnen hebben. Dat geldt zeker nu onze partijen samen in het kabinet zitten. Ik denk dat in een tijd waarin sociale cohesie steeds zwaarder telt, waarin mensen op zoek zijn naar gemeenschappelijke waarden, naar solidariteit, vaak ook naar gewoon een beetje contact met een ander, dat onze partijen elk vanuit hun eigen achtergrond veel te bieden hebben. Daarin kunnen we elkaar ook 

vinden en versterken. Dan geldt: 
Soms ver weg, maar uiteindelijk 

toch heel dichtbij!

Michiel Pijl 
fractievoorzitter CDA-Hoorn
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Winst en verlies voor de fractie 
Tijdens de Raadsvergadering van 11 september 
heeft de Hoornse gemeenteraad enkele stevige 
besluiten genomen over de ruimtelijke ontwikke-
ling van de stad. 
Zo werden de grote lijnen aangegeven, waarbin-
nen het college aan het werk kan met de restau-
ratie en ontwikkeling van het Oostereiland. 
Al eerder heb ik in Prospect aangegeven, wat de 
visie is van de fractie op dit deel van de stad en 
de aanlegplaatsen voor de ‘Witte Vloot’. 
Een ruime meerderheid van de raad heeft zich 
op enkele vitale onderdelen niet kunnen vinden 
in onze visie.

Een ruime meerderheid van de raad heeft zich op enkele 
vitale onderdelen niet kunnen vinden in onze visie. 
Toch zijn we tevreden met wat wél bereikt is; 
-          het college kan inzetten bij het Rijk op een 
 stevige  subsidie voor de restauratie van het 
 Oostereiland; 
- invulling volgens het Historisch Model (geen   
 sloop en ook geen nieuwe woningen) en nadruk   
 op cultuur en toerisme; 
- oplossing voor de ligplaatsen voor de witte vloot   
 in 2008; 
- onderzoek naar de vestiging van een Leer-Werk  
 Hostel; dit laatste is voor de fractie een zwaar   
 punt, omdat we arbeidsplaatsen willen scheppen  
 voor jonge mensen, die niet gemakkelijk aan een  
 reguliere baan kunnen komen, of moeilijk stage  
 plaatsen kunnen krijgen. 

Het Oostereiland: standpunt van de PvdA-Hoorn

Een deel van onze plannen krijgt dus vorm in de wijze 
waarop de raad het collegevoorstel heeft aangenomen. 

Toch zien wij met grote zorg uit naar twee knelpunten, 
waaraan ons inziens te weinig aandacht besteed wordt; 
- de verkeersafwikkeling via de bestaande routes   
 in de stad vinden we strijdig met het raadsbrede   
 verlangen om minder auto’s in het centrum toe te  
 laten; 
- de financiele onderbouwing van de plannen is
 teveel gekoppeld aan het Oostereiland zelf,   
 terwijl onze verwachting is, dat dit tot gevolg kan  
 hebben, dat er tenslotte meer wonen in plaats   
 van cultuur en toerisme gaat ontstaan. Dit laatste  
 knelpunt kwam in de raadsvergadering al meteen  
 aan bod, omdat bijna iedereen zich afvroeg of het  
 wel noodzakelijk was om de zolders van het 
 Alkovengebouw te bestemmen voor enkele luxe   
 penthouses. 

Toch hebben we waardering voor het college en de 
ambtelijke staf, die keihard gewerkt hebben om te komen 
waar we nu zijn. 

In ons verkiezingsprogramma hebben we de ontwikkeling 
van het Oostereiland een hoge prioriteit gegeven. 

Het college heeft ons op dit punt in elk geval zeer serieus 
genomen. 

Toon van de Wijdeven, raadslid

Begraafplaats K’boogerd: standpunt van de PvdA
De huidige begraafplaats aan de Berkhouterweg 
raakt vol. Dat is eerder dan was verwacht. Enige 
jaren geleden is er nog intensief gekeken of op 
de huidige begraafplaats nog uitbreidingsmo-
gelijkheden zijn. Vooral uit oogpunt van kosten 
is hiervan afgezien. De gemeente probeert de 
kosten van begraven zo  beperkt mogelijk te 
houden. Vandaar dat is omgezien naar een uit-
breidingslocatie met voldoende capaciteit voor 
de komende 30 a 40 jaar. De locatie waar nu aan 
wordt gedacht ligt aan de uiterste oostkant van 
de Kersenboogerd langs de Zuiderdracht.  

De grond is eigendom van Hoorn, maar ligt op het grond-
gebied van de gemeente Drechterland. Dit probleem zal 
worden opgelost via een grenscorrectie. De gemeente 
Drechterland wil hier haar medewerking aan geven. Het 
lijkt een gedroomde locatie. Temeer omdat Hoorn zeer 
beperkt is in haar ‘vrije’ grondlocaties. Maar deze droom-
locatie wordt niet zo ervaren door de bewoners die er 
rondom wonen. De bewoners wijzen de gemeente op het 
bestemmingsplan en de afspraken die gemaakt zijn. De 
gemeente Hoorn heeft bij de totstandkoming van het be-

stemmingsplan Kersenboogerd een open ruimte gereser-
veerd om de overgang van het landelijke naar het stede-
lijke gebied te accentueren. Zelfs de woningen hebben 
schuine grasachtige daken om die overgang nog meer 
te laten zien. In die zin is het protest van de bewoners te 
begrijpen. Een ander argument dat hout snijdt, is dat een 
gemeente op tijd moet reserveren voor uitbreiding van 
de begraafplaats. Dat is niet gebeurd. Wel heeft Hoorn 
al jarenlang bij de nabuurgemeenten aangedrongen op 
een grenscorrectie c.q. herindeling om ruimte te geven 
aan de stedelijke vraagstukken. Hoorn heeft hierbij bot 
gevangen. Toch zal de gemeente haar verantwoordelijk-
heid moeten nemen. Als de nabuurgemeenten een grens-
correctie weigeren zal er gekeken moeten worden naar 
eigen grondlocaties. En die zijn zeer beperkt. De locatie 
tussen de Zuiderdracht en de Kersenboogerd is voor de 
PvdA-fractie  aanvaardbaar. Tijdens de presentatie is een 
voorbeeld gegeven hoe een begraafplaats in een park-
achtige situatie ligt. Het is zelfs mogelijk om de begraaf-
plaats semi-openbaar te maken via wandel- en rijwiel-
paden. Een begraafplaats is nodig. De PvdA-Hoorn wil 
niet in een situatie geraken dat de eigen inwoners geen 
rustplaats kunnen krijgen in de eigen gemeente.

Piet Bruijns, raadslid 



kan krijgen. Voor de fractie is hierbij van belang dat er vanuit 
de Provincie en het Rijk vernieuwingsimpulsen worden gericht 
op de bibliotheken die effect hebben op de sociale cohesie en 
integratieprocessen in de multiculturele samenleving. De fractie 
wil wel weten wat de investeringskosten zijn en exploitatielasten 
en wat de gevolgen hiervan zijn voor de hoogte van de huidige 
subsidie. Verder moet ook gekeken  worden wat de opbrengs-
ten zijn als er in de Wisselstraat woningbouw komt? Daar moet 
eerst inzicht in worden gegeven, voordat er een verantwoord 
besluit kan worden genomen. 

Binnenstadssupermarkt
Ook de mogelijke vestiging van een binnenstadssupermarkt 
sluiten wij niet uit. Een probleem hierbij is dat er onvoldoende 
parkeerruimte is om de supermarkt vanuit de garage te betre-
den, want we willen rondom het woongebouw geen winkel-
wagentjes. Daarbij zal deze supermarkt concurreren met die in 
de Grote Waal. Wij hebben het college verzocht om onderzoek 
te laten doen naar de gevolgen voor de huidige supermarkten 
en vooral die in de Grote Waal. 

Hotel
De fractie heeft grote moeite 
met de vestiging van een hotel 
op deze plek. Dat heeft er mee 
te maken dat de raad eerder 
de Blauwe Berg heeft aange-
wezen als locatie voor een 
hotel. En verder  is uit onder-
zoek gebleken dat er geen 
plaats is voor twee hotels in 
Hoorn. 
Het college gaat nu aan de 
slag en zal de gemeenteraad 
over enige tijd informeren 
over de haalbaarheid van de 
verschillende functies.

Piet Bruijns 
gemeenteraadslid 

De gemeente is al een aantal jaren bezig 
om de stad meer kwaliteit te geven. Dat 
gebeurt in het publieke domein maar ook 
in de stedelijke ontwikkeling.
Er is de laatste jaren hard gewerkt om 
vooral in de schil van de binnenstad de 
woonfunctie te versterken. De resultaten 
zijn zichtbaar. De aandacht is de laatste 
tijd vooral gericht op een verbeterslag 
langs de Westerdijk en de oostkant van 
de binnenstad. Daarbij moet worden ge-
dacht aan de drie ontwikkellocaties Vale 
Hen, Pelmolenpad en het Stationsgebied.

Aantrekkelijk ontwerp
Voor de Vale Hen is door een architectenbureau een zeer aan-
vaardbaar ontwerp gemaakt. Een woongebouw met allure. De 
gemeenteraad heeft zich positief uitgelaten over dit ontwerp. 
Er zal een ontwikkelcompetitie plaatsvinden waarbij verschil-
lende bureaus hun plannen kunnen indienen. Maar voordat het 
zover is zullen er eerst andere knopen moeten worden doorge-
hakt. In het woongebouw kunnen ook andere functies een plek 
krijgen. Zoals detailhandel, supermarkt, hotel en bibliotheek. 

Parkeergarage met 350 plaatsen
De parkeergarage is berekend voor 350 plaatsen. Dat is in feite 
de ruimte die nodig is voor de woonfunctie en de vervangende 
parkeerplaatsen die nu op maaiveldniveau staan op de Vale 
Hen. Een uitbreiding van de parkeergarage blijkt technisch en 
financieel niet mogelijk. 

Bibliotheek
De PvdA-fractie wil in ieder geval kijken of de bibliotheek die 
nu in de Wisselstraat is gevestigd op de Vale Hen een plaats 

Vale Hen: standpunt van de PvdA-Hoorn

 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. 273293
 
 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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        Colofon
 Eindredactie:
 Steven de Waart, tel. 247245
 s.dewaart@zonnet.nl   
 Kenneth Nijman, (coördinator)  tel. 245814 
 kenneth.pvda@quicknet.nl
 Jeroen van der Veer
 jvanderveer@quicknet.nl  
 Ed Wagemaker, tel. 217385
 edcwa@xs4all.nl
 
Aan dit nummer werkten mee:
Piet Bruijns, Alex Flameling, Sjaak Grosthuizen, 
Loes Hortensius, Judith de Jong, Ruud Knaack, 
Kholoud al Mobayed, Kenneth Nijman, Toon v.d. 
Wijdeven, Ed Wagemaker, Ronald Witteveen

 Opmaak:  Ed Wagemaker
 Correctie: Kenneth Nijman
 Druk:   Budget Copy



DE JUISTE KEUZE

Column door Sjaak Grosthuizen
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“Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet ik nog kiezen. Ruud Koole stuurde me vandaag 
nog een mailtje met de aansporing het toch vooral niet te vergeten. Bij het toegestuurde 

stembiljet zat ook de beschrijving van de stuk voor stuk capabel geachte kandidaten. Eén 
ervan kende ik uit andere tijden. Nou ja, kènnen is niet het juiste woord. Ik ken iemand die 

eens persoonlijk met hem te maken gehad heeft. Jan Pronk heet die kandidaat. Ver de leeftijd 
gepasseerd dat ze hem vragen: hoe lang moet jij nog werken? Hij zal toch wel een redelijk 

pensioen hebben opgebouwd of had hij na zijn pensionering niks om handen? Hebben 
politici in het algemeen dat? Is het een soort Dreessyndroom of de vrees niet meer op de tv te 

verschijnen, zodat over enkele jaren medebewoners uit het verzorgingstehuis vragen: “Je 
kop komt me zo bekend voor. Was jij niet die sigarenboer op dat hoekje van … kom, hoe 

heette die straat waar je zat?” Met de aankondiging van de kandidatuur van Jan Pronk kwam 
meteen de vraag te kiezen tussen Wouter Bos of Pronk. Kies je voor Jan dan is dat een 

signaal naar Wouter dat hij het niet goed doet. Kies je voor een onbekende kandidaat, dan wil 
je dat niemand Wouter voor de voeten gaan lopen.

Tot Prinsjesdag gold Wouter voor veel hardwerkende Nederlanders als kleurloos. Je kon 
linksom of rechtsom met hem en er zijn partijgenoten die zich alleen lekker voelen bij met z’n 
allen één kant uit. Dat schept duidelijkheid in de partij. Dan voel je dat je ergens voor staat. 

Met z’n allen afslag links en de kleur is rood. “t Mag best een beetje gezellig links zijn, zonder 
een Kameraad Partijleider als boegbeeld en Grote Voorganger. 

Wouter leek echter wel heel veel een ander soort leider. Toen iedereen uitgekeken was op zijn 
lekkere kontje begon ook op te vallen wat hij zei. En hoe hij erbij kijkt. En wat anderen 

daarvan zeiden. En dat dat niet zo goed was. En als heel veel andere zeggen 
dat het niet zo goed is, dan ga je twijfelen.

Bij Jan Pronk is de twijfel minder zichtbaar. Als hij komt te overlijden zul je dat allemaal veel 
beter te horen krijgen dan ik het kan verwoorden. Men zal zeggen dat hij de laatste 

schatbewaarder was van het linkse gedachtegoed van de partij. Weinig daden waarvan je 
zegt: goh, heeft hij dat ook nog gedaan? Alles wat Jan deed en doet wordt breeduit gemeten 

in de media. Hebben we dat nodig in de partij? Hoeveel prominente aandachttrekkers kan een 
partij herbergen? Krijg je scheuringdebatten? Is vergelijking met Rita Verdonk 

erg beledigend?
Hoezeer is de politieke mores in Nederland veranderd? Valt serieuze betrouwbare regering 

alleen te voeren met kameleons of willen we monochrome betweters met een staartje 
meelopers in het kabinet? Waar gaat het de PvdA om? Goede politiek voeren 

of goed scoren met Idolsachtige typetjes? 

Wouter wordt nu alom in de media geprezen voor zijn tamelijk linkse begroting. Marc Rutte 
schreeuwt dat uit met een voor ons bijna hoopgevende wanhoopsklank in de stem. 

Balkenende leidt nu het tweede kabinet Den Uyl. Is Jan Pronk dan nog nodig? Dan kun je de 
dagelijks politiek toch weer met gerust hart overlaten aan de nieuwe generaties? 

Op zo’n moment speelt dan weer een gedachte door mijn hoofd die er totaal niets mee te 
maken heeft. Hoe breed zou de grijns zijn op de smoelen van de regeringsleiders van Sudan 
als Jan Pronk het niet zou worden? Zou Jan Marijnissen verheugd in zijn handen wrijven en 

uit pure vreugde zijn hardwerkende vertegenwoordigers hun belastingaftrek zelf laten 
houden? Zou Balkenende met een diepe zucht van opluchting zijn voorhoofd wissen en zich 
door zijn Bianca laten vertellen dat ze wel wist dat alles goed zou komen omdat ze dat al een 
paar maanden lang de Heere God heeft afgesmeekt? Of zal Jans oude slijterij hopen dat hij 
de weg terug zal vinden? Zal Jan Jacques Tichelaar zijn teksten over het nemen van verlies 

afleren? 
Ik heb intussen mijn keuze gemaakt. En als het in de toekomst verder misgaat met de partij is 
dat ook een beetje mijn schuld. Van jullie allemaal trouwens, ook als je te bedonderd was om 
te kiezen. Tenzij je ook koos voor jezelf als vertegenwoordiger van de partij, want de partij, 

dat ben jij!

DREESSYNDROOM

SCOREN MET IDOLSACHTIGE TYPETJES


