
Van de redactie
De start van een nieuw politiek seizoen is inmiddels achter 
de rug. Zoals gebruikelijk begint de fractie en het bestuur met 
een wandeling in de natuur en een stevige maaltijd. Dit keer 
was Oudendijk de plek waar het gebeurde. Fris en gelouterd 
hebben zij zich weer in de dagelijkse werkelijkheid gestort. 
En met een nieuwe Prospect volgen wij ze natuurlijk op de 
voet.
 
Wederom hebben wij ons best gedaan u voor zover mogelijk 
de meest actuele informatie toe te spelen. Daarnaast, 
zoals van ons gewend bent, de meer beschouwende 
columnschrijvers Ruud Knaack (op pagina 2) en Sjaak 
Grosthuizen (pagina 12) met interessante en prikkelende 
bijdrages. Onze redacteur Jeroen van der Veer heeft 
wederom een zeer langdurig PvdA-lid, mevr. Silver (al 53 jaar 
sociaal-democraat), een paar fraaie ontboezemingen weten 
te ontfutselen. Op pagina 3 onze fractievoorzitter Judith de 
Jong, die aan het denken wordt gezet door een fietsende 
voorbijganger. Zijn politici werkelijk zakkenvullers?  

Beginnend fractievoorzitter van GroenLinks, Peter 
Manshanden, heeft zo zijn mening over de Hoornse PvdA 
en steekt deze niet onder stoelen en banken. En er is meer, 
veel meer. De PvdA-wethouders Jack van Es en Ronald 
Witteveen praten ons weer bij in de rubriek ‘Is getekend’. 
In deze Prospect wordt u bijgepraat over de wisseling van 
de wacht. Alex Flameling informeert u over het standpunt 
van de PvdA-Hoorn, als het gaat om hoogbouw in de stad. 
Een nieuwe rubriek over wetenswaardigheden vanuit de 
provincie Noord-Holland wordt gevuld door PvdA-statenlid Ed 
Wagemaker. Kortom teveel om op te noemen. Snel bladeren 
dus!
Veel kijk- en leesplezier. En een fijne herfst toegewenst.

Naast de regelmatige werkbezoeken aan instellingen 
en bedrijven (recent aan het Westfriesgasthuis en het 
Horizoncollege) en de wijkschouwen presenteert de PvdA-
Hoorn zich ook om de paar weken met een marktkraam op 
de zaterdagen in het centrum van Hoorn. Dat leidt dikwijls tot 
verhelderende gesprekken met voorbijgangers. Soms zijn de 
ontmoetingen ook nogal confronterend. Lees daarvoor de column 
van onze fractievoorzitter Judith de Jong op pagina 3. De kraam 
kunt u komende tijd aantreffen bij het begin van de Veemarkt, 
voor ‘t Sparretje. De kraam wordt bemand op zat. 11 oktober door 
Piet Bruijns en Ronald Witteveen, op zat. 1 november door Simon 
Broersma en Toon van de Wijdeveen, op zat. 22 november door 

Alex Flameling en Arnoud Schaake en op zat. 13 december door 
Dilek Bilgen-Küçüksantürk en Esther de Groot. Ga eens bij deze 
fractieleden langs om met hen te praten of discussiëren over alles 
wat u bezighoudt.   

PvdA-Hoorn op de markt

afz. Pvda-ledenblad, p/a Beatrixstraat 40, 1689 GR Zwaag
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WAT TE DOEN NADAT JE DE LEEFTIJD VAN 65 HEBT BEREIKT?

Column door Ruud Knaack

 “Op 8 augustus van dit jaar ben ik 65 
geworden. Op 1 september moest ik met pensioen. 
Volgens velen is dit een memorabele datum. Het 
zou een keerpunt in je leven zijn. Regelmatig ben 
ik de laatste dagen aangesproken door vriendelijke 
mensen, die belangstellend informeerden of  ‘ik al 
in een zwart gat ben gevallen’, of vroegen of ‘ik al 
ruzie met mijn vrouw heb gekregen over wie mocht 
stofzuigen’. Maar de meest gestelde vraag was toch 
of ‘ik nu eindelijk eens leuke dingen kon doen’. 

 Dit vind ik een interessante vraag. Want die 
vraag impliceert, dat werk kennelijk niet als leuk 
wordt ervaren. Dat werk iets negatiefs is, wat je 
alleen doet als daar iets positiefs tegenover staat, 
namelijk geld waarmee je kunt ‘fun shoppen’. Deze 
opvatting is wijdverbreid. Ook in de wetenschap. 
Het is bijvoorbeeld een basisstelling van de 
economische wetenschap. In die wetenschap wordt 
verondersteld dat arbeid een negatief nut heeft, 
eigenlijk opgeofferde vrije tijd, waartegenover 
het positieve nut staat van het consumeren van 
consumptiegoederen betaald met het door arbeid 
verdiende geld. 
 Ook de regering is de mening toegedaan 
dat mensen alleen gaan werken als zij 
financieel worden geprikkeld. Bij de jongstleden 
miljoenennota werd bekend dat werknemers die 
na hun 62ste doorwerken tot hun 65ste vanaf 
2009 een bonus krijgen die kan oplopen tot 3500 
euro per jaar. Tevens wordt gestimuleerd dat 
ouderen doorwerken tot hun 70ste. Als je namelijk 
doorwerkt kun je er voor kiezen om je AOW later te 
laten ingaan. Die AOW wordt na je 70ste natuurlijk 
wel veel hoger. Dat kan oplopen tot 25 procent 
meer AOW per maand.

 

 Het rare aan die maatregel is wel dat wordt 
aangenomen dat de mensen een keuze hebben 
om bijvoorbeeld door te werken na hun 65ste. 
Die aanname is misplaatst. De werkgevers zijn 
namelijk niet verplicht om je te laten doorwerken 
en zullen dat in de meeste gevallen ook niet doen. 
Zij zien daarvan de noodzaak niet in. De meeste 
werkgevers denken namelijk dat 65-plussers 
te duur zijn. Onderzoek wijst uit dat de meeste 
werkgevers alleen maar 65-plussers in dienst 

nemen als zij genoegen nemen met het salaris van 
een 35-jarige.

 

 Het laatste is ook mij overkomen. Ik ben 
één van die gekken, die hun werk tegen alle 
wetenschappelijke opvattingen in leuk hebben 
gevonden en na mijn 65ste wou doorwerken. Ik 
vond de contacten met mijn studenten leuk en het 
lesgeven stimuleerde mij om te blijven nadenken 
over concrete maatschappelijke problemen. 
Wel vond ik het redelijk dat daar een gepaste 
vergoeding tegenover stond. Dat ging niet door, 
want de faculteit had het geld niet. Zij moesten 
namelijk bezuinigen. 
 Ik heb de hele gang van zaken uiterst 
irritant gevonden. Natuurlijk ook omdat mijn 
wens niet werd vervuld. Maar ook omdat de 
mededeling werd gedaan door een decaan die 2 
keer de Balkenende-norm verdiende. En die net de 
voorgevel van het gebouw had laten verbouwen 
voor een kleine miljoen euro om vervolgens naar 
een ander gebouw te verhuizen, dat ook weer 
moest worden opgeknapt.

 

 De moraal van het verhaal is natuurlijk dat 
de politiek en het management werken met een 
dubbele moraal. Aan de ene kant meent men op 
nationaal niveau dat ouderen moeten doorwerken 
om de problemen van de vergrijzing op te vangen 
en tegelijkertijd meent men op micro-niveau dat 
dat te duur is. En dat wordt gezegd door managers 
die zelf niet vies zijn om een goede greep in de kas 
te doen en de rest verjubelen met dure prestige 
objecten. Is het dan vreemd dat de mensen 
een hekel krijgen aan de politiek en aan een 
managerscultuur die meer geïnteresseerd is in de 
eigen beloning en voor de buitenwereld zichtbare 
protserige projecten.
 Hier ligt een mooie taak voor het PvdA 
smaldeel in de regering en de vakbeweging. Het 
recht om te mogen doorwerken na je 65ste moet 
verankerd worden in de wet, dan wel in de CAO´s. 
Zo niet dat zijn zij mede schuldig aan de huidige 
jacht op de ouderen.”

Voor reacties: knaack@tiscali.nl
 

 NEGATIEF

 MISPLAATST

 DE MORAAL

 EEN VAN DIE GEKKEN
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Bij de kraam in gesprek
“Eén keer in de drie weken staat de PvdA-Hoorn met een 
marktkraam in de Hoornse binnenstad. Hoornse PvdA-politici en 
PvdA-bestuursleden gaan in gesprek met een ieder die dat wil. 
Vragen, opmerkingen en standpunten komen aan de orde. Vaak 
heel aardige gesprekken, waarin inwoners van Hoorn vertellen 
hoe zij de politiek ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Soms 
heel kort door de bocht. De laatste keer dat ik bij de kraam stond, 
kwam er een fietser voorbij die luid riep: “PvdA, ik kom pas praten 
als Evelien Herfkens haar geld heeft terugbetaald!” Tja, dan sta je 
wel even met je mond vol tanden bij je kraam. 
 
VN-gedragscodes
Deze Hoornse fietser heeft een punt te pakken. PvdA-prominent 
en oud minister Herfkens ontving als VN-functionaris een 
vergoeding van de Nederlandse staat voor de huur van een 
woning in het buitenland. Dit terwijl in de VN-gedragscodes staat 
verwoord, dat zowel het ontvangen van dit soort giften/betalingen 
als het betalen ervan door regeringen niet is toegestaan. Dat 
betekent dat Herfkens fout zat toen ze dit geld in ontvangst nam 
en dat de Nederlandse regering fout zat door dit geld over te 
maken. Toch weigerde Herfkens als we de media mogen geloven 
tot twee keer toe om het onterecht ontvangen bedrag terug te 
storten, omdat zij te goeder trouw handelde en zich niet bewust 
was van de geldende regels op dit punt. Ook deed ze de ophef 
hierover af als “overdreven”. Uiteindelijk is overeengekomen 
dat  Herfkens een jaar lang voor een symbolisch bedrag van 
1 dollar bij de Verenigde Naties aan de slag gaat om zo de 
onterecht ontvangen gelden te compenseren.
 
In de schijnwerpers 
Als politicus sta je in de schijnwerpers. Je beslist over zaken 
die ons allemaal aangaan en over geld dat van ons allemaal 
is. Het vertrouwen dat kiezers je geven met hun stem is groot. 
Die positie vereist zorgvuldigheid en 
integriteit van politici. Dat betekent 
overigens niet dat politici altijd alle 
kiezers tevreden moeten stellen. 
Dat kan ook niet vanwege alle 
conflicterende belangen in onze 
samenleving. Maar het betekent wel 
dat je als politicus een voorbeeldrol 

hebt, eerlijk moet zijn 
over waar je staat en 
je aan de wet houdt. 
Als politici zichzelf 
boven de wet of 
regels plaatsen of als 
er een beeld ontstaat 
dat politici dit doen, 
dan heeft dat niet 
alleen effect op die 
individuele politicus, 
maar op de politiek 
als geheel. Dat is 
erg.
 
Zijn politici 
zakkenvullers?
Zo’n incident met 
Herfkens vraagt om tegengas. Het lijkt klein, maar juist dit soort 
zaken blijven vaak hangen bij burgers. Juist de burgers die 
roepen dat politici zakkenvullers zijn en alleen hun eigen belang 
nastreven, krijgen hiermee wind in hun zeilen. Terwijl dat beeld 
zo onterecht is. Het is zeker niet waarmee wij als PvdA-Hoorn 
geassocieerd willen worden. Met keihard werken zijn onze 
raadsleden in Hoorn samen met de gemeenteraad, wethouders, 
burgemeester, ambtenaren en burgers bezig om van onze stad 
Hoorn een nog mooiere stad te maken. Politiek gaat juist niet 
over eigen belangen, maar over de belangen van de hele stad. 
Politiek gaat over onze idealen. Over hoe we Hoorn nog socialer 
kunnen maken. Over hoe we zorgen dat jongeren niet uitvallen op 
school, over hoe we inburgeraars zo snel mogelijk kunnen laten 
integreren in Hoorn en over hoe we vrijwilligers en mantelzorgers 
kunnen ondersteunen in hun belangrijke werk. Dat is waar wij als 
Hoornse PvdA-politici  bijna dagelijks mee bezig zijn. Als PvdA-

Hoorn proberen we hiermee een 
verschil te maken. Politiek doet er toe, 
ondanks Herfkens. Dat had ik graag 
aan die fietser mee willen geven”.

Judith de Jong
fractievoorzitter PvdA-Hoorn

0229-273293 judith.dejong@planet.nl  

Van de fractievoorzitter

Bezoek ook de website van de PvdA-Hoorn
U kunt al het actuele PvdA-Hoorn nieuws vinden op de website van de PvdA.

Steeds meer mensen bezoeken deze website. 
Zo blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

www.pvdahoorn.nl
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PvdA-visie over hoogbouw
Deze uitgangspunten hebben de basis gevormd voor de eigen 
hoogbouwvisie “Hoorn gaat nu echt hoger op!” Deze visie is door 
de fractie ingebracht als ambitieuze tegenhanger van de nota 
“Hoorn hoger op” die in de raadscommissie van 9 september 
besproken werd. De PvdA-visie biedt meer ruimte voor 
middelhoogbouw (tot 25 meter hoog) en hoogbouw in de buurten 
rondom de binnenstad en het station en langs de toegangsroute 
vanaf de A7. Deze buurten zullen hierdoor een stedelijker 
karakter krijgen. De echte hoogbouw tot 70 meter hoog kan 
plaatsvinden op locaties waar geen direct omwonenden zijn, 
zoals de Holenweg, Maelsonstraat, Dampten/Berkhouterweg en 
bovenop het Runshop Centre. Ook het 50 meter hoge hotel langs 
de Westfriese Parkweg/ A7 past in deze visie. 

Hoogbouweffectrapportage
Ieder concreet hoogbouwplan zal in een 
oogbouweffectrapportage getoetst moeten worden aan 
welstand, de inpassing in de buurt, schaduwdiagrammen en 
windberekeningen. Hierin worden de belangen van omwonenden 
meegewogen. Op basis van de hoogbouweffectrapportage 
zal een definitief oordeel gevormd worden over een ingediend 
bouwplan. 

Beschermd stadsgezicht
De fractie is daarentegen voorzichtig met historisch 
waardevolle gebieden - zoals het beschermde 
stadsgezicht van de binnenstad, de Koepoortsweg en 
de dorpslinten. Hier wil de fractie geen hoogbouw. In 
de dorpse woonmilieus van Zwaag en Blokker dient 

Hoorn gaat nu echt hoger op!

Nieuwe ontwikkeling Runshopcentrum

het accent te liggen op eengezinswoningen in lage dichtheden; 
hoogbouw zou het karakter van de dorpen te veel aantasten.

In de groenstedelijke buitenwijken is alleen plaats 
voor middelhoogbouw rond de wijkwinkelcentra.

De hoogbouwvisie “Hoorn gaat nu echt hoger op!” is 
terug te vinden op www.pvdahoorn.nl

Alex Flameling
fractielid

De PvdA-fractie zet in op behoud van de parken 
in de stad. Na realisatie van de woonwijk 
Bangert-Oosterpolder is er binnen de huidige 
gemeentegrenzen echter geen ruimte meer voor 
nieuwe woonwijken. Daarnaast wil de fractie 
dat er in Hoorn meer variatie in het aanbod van 
verschillende soorten woningen en woonbuurten 
komt. Uit onderzoeken en prognoses blijkt 
dat er in de toekomst minder behoefte zal zijn 
aan rijtjeshuizen in groenstedelijke wijken. 
De behoefte aan zowel dorps wonen als aan 
stedelijk en centrumstedelijk wonen neemt 
daarentegen toe. Tot slot wil de fractie dat Hoorn 
duidelijker als stad herkenbaar wordt vanaf 
bijvoorbeeld de A7 en de Provincialeweg.

De projectontwikkelaar denkt misschien dat plaatjes 
met lieflijke luchtballonnen nodig zijn om het idee 

van hoogbouw in Hoorn te verkopen, maar de 
PvdA-fractie vindt dat we in Hoorn ook zonder 

luchtballonnen tot grote hoogte kunnen stijgen. De 

fractie is dan ook positief over het idee het hotel 
langs de Westfriese Parkweg 50 meter hoog te maken 
in plaats van 30 meter. Het is wenselijk Hoorn vanaf 

de A7 een stedelijker uiterlijk te geven, en in de 
directe omgeving van dit hotel wonen geen mensen. 

Door hoger te bouwen is de benodigde kavel voor het 
hotel en de bioscoop kleiner, en kan er 2000 m2 extra 
met groen en water ingericht worden. Temeer daar op 

termijn meer hoge gebouwen aan de Hoornse zijde 
van de op- en afrit Hoorn van de A7 ontwikkeld gaan 

worden, met inachtneming van de 
natuurwaarden in de Blauwe Berg. De gemeenteraad 
heeft inmiddels 2 september formeel ingestemd met 

een bouwhoogte van 50 meter voor het hotel.

Het ontwerp voor het 50 meter hoge hotel aan de Westfriese Parkweg

In de raadsvergadering van 2 september jl. heeft de raad het 
college een opdracht gegeven om een nieuw bestemmingsplan 
voor het Runshopcentrum te maken. Tegelijkertijd zal er dan ook 
een discussie komen over verruiming van de branchering. De 

fractie staat op het standpunt dat het gebied Van Aalstweg en 
RSC verder moet worden ontwikkeld om daarmee nieuwe kansen 
te bieden. Zie verder >> op www.pvdahoorn.nl

ZIE
www.pvdahoorn.nl
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“Het zomerreces is weer achter de rug en het politieke 
leven in Hoorn komt al weer aardig op gang. Doordat mijn 
vakantie er door familieomstandigheden bij inschoot, heb ik 
extra lang kunnen nadenken over wat mij in de resterende 
bestuursperiode nog te doen staat. Met name op het punt 
van voorzieningen wacht mij dan nog een aantal uitdagingen.

Een belangrijk punt daarbij is de onderwijshuisvesting. 
Ondanks de huidige impasse in het proces van de 
huisvesting voor het voortgezet onderwijs blijf ik optimistisch 
over de mogelijkheden om in deze bestuursperiode toch 
tenminste tot een plan voor de toekomst te komen. Op dit 
moment wordt er door het bureau ICS een inventarisatie 
gemaakt van de huidige huisvesting van onze 
VO-scholen en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden 
van de bestaande gebouwen in relatie tot de huidige 
onderwijsinzichten.
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het 
college de plannen van de scholen toetsen en zo mogelijk 
in samenspraak met de scholen tot het opstellen van een 
huisvestingsplan komen.
Ondertussen hebben wij wel stappen gezet om te zorgen 
dat het tekort aan gymnastiekaccomodatie voor de scholen 

wordt aangepakt. Behalve de oplevering van de nieuwe 
sporthal bij de Copernicus in oktober, hopen we dat er bij 
het begin van het schooljaar 2009-2010 tenminste nog een 
nieuwe zaal extra is gerealiseerd. Ook bezinnen wij ons op 
oplossingen in het tekort aan gymaccomodatie voor scholen 
in de binnenstad.
In het laatste geval stuiten we vooral op ruimtelijke problemen, 
want rond onze dichtbebouwde binnenstad is weinig 
bouwruimte voor de behoefte van scholen, maar bijvoorbeeld 
ook voor kinderopvang. We zullen daar wellicht moeten 
komen tot herinrichting van bestaande locaties. De eerste 
gedachten daarover heb ik voorgelegd aan het college.

Behalve een onderzoek naar de huisvesting van scholen loopt 
er ook een onderzoek naar de voorzieningen in de wijken. Op 
basis van de uitkomsten van deze scan hoop ik dat we
op een goede manier kunnen gaan vaststellen hoe het er voor 
staat met onze wijkvoorzieningen en wat er per wijk nodig 
is om het wijksteunpuntenbeleid tot concrete uitvoering te 
brengen.       
Ook hoop ik binnen dat kader dan snel te kunnen doorpakken  
op realisatie van ‘....tenminste een jeugdvoorziening in 
Blokker....’ 

Een ander punt dat in de sfeer van voorzieningen is het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Inmiddels zijn met de GGD concrete afspraken gemaakt 
om een CJG te realiseren in hun nieuwe gebouw aan de 
Maelsonstraat. Dit gebouw wordt in november opgeleverd en 
daarin zijn de nodige vierkante meters opgenomen om een 
CJG te vestigen. We hopen dat dit CJG zal uitgroeien tot het 
backoffice voor de gehele regio.

En als ik me in deze bijdrage dan toch beperk tot het 
onderwerp ‘voorzieningen’, ben ik blij met de algemene steun 
en lof van de raad voor de aanpassingen in wijkcentrum ‘De 
Grote Beer’. We realiseren daar door interne aanpassingen 
een nieuwe plek voor de jeugd, de brede school-bibliotheek 
en speel-o-theek. Ook komt er een voorziening om met 
grotere groepen te kunnen koken. Aanpassingen en 
verbeteringen die belangrijk zijn voor de sociale samenhang 
in de Grote Waal en waar men in de wijk blij mee zal zijn”.

Ronald W
itteveen

is getekend......

herplaatsing met toestemming van Peter de Wit, eerder verschenen in de Volkskrant 
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“Een goed bestaan voor mensen, dat is belangrijk.”
Mevrouw Silver, 
geboren in Lutjebroek 
op 25 januari 1933, 
is al sinds 1955 
lid van de PvdA. 
Ze keek naar een 
televisieprogramma 
waar aandacht 
werd besteed 
aan polemologie 
(vredeswetenschap) 
door professor Röling. 
Aan de orde was  
Marx en de ellendige 
omstandigheden van 
de Engelse arbeider 

tijdens de Industriële revolutie. De uitzending sprak haar erg aan 
en kort daarna werd ze lid van de PvdA.  Niet dat zij het altijd tot 
in detail eens was met de partij, zeker niet.  Maar de algemene 
principes  van de sociaaldemocratie spreken haar aan. “Mensen 
die intelligent zijn, redden zich over het algemeen wel, maar de 
mensen die het in het leven moeilijk hebben daar moeten we 
voor opkomen.”  Verstandelijk gezien, geeft ze toe, kan ze niet 
altijd links zijn, maar emotioneel gezien zeker wel. Opkomen voor 

andere mensen, iedereen een goed bestaan, dat is belangrijk!

In de jaren zeventig heeft mevrouw Silver een periode in de 
gemeenteraad van Venhuizen gezeten. “Wil je op de lijst?”, vroeg 
Zeger Homan aan haar. Daar moest zij even over nadenken.  
Zeger was bezig om een afdeling van de PvdA daar op te zetten 
en zocht kandidaten voor de kieslijst. 
“Naast Zeger, stond ook Kees Bode (perschef van Den Uyl) op 
de lijst. “Dit waren zeer bevlogen en ervaren mensen en ik wist 
van toeten noch blazen. Ik heb vier jaar in de raad gezeten en dat 
was een leuke tijd.” 

Mevrouw Silver is op haar zeventiende gaan werken bij een 
verzekeringskantoor.  Zij verdiende toen 70 gulden per maand. 
Later is zij in Amsterdam gaan wonen en werkte toen bij een 
importbedrijf voor cosmetica. Op 23-jarige leeftijd is zij getrouwd. 
Na haar raadslidmaatschap is zij begin jaren tachtig  nog een 
universitaire studie Psychologie gaan volgen. Zij was vijfenvijftig 
jaar toen zij afstudeerde.

“De PvdA zou eens een nieuwe naam moeten aannemen, 
het klinkt zo oubollig, Partij van de Arbeid. Ze zouden iets van 
sociaaldemocratie in hun naam moeten opnemen.” 

Jeroen van der Veer

Dilek Bilgen-Küçüksantürk volgt Loes Hortensius op in de raad.

“Waarom ik in de politiek ben gegaan? Tja, ik was altijd al in 
politiek geïnteresseerd. Ik wilde iets nuttigs in de maatschappij 
doen, dingen die niet goed gaan in deze maatschappij gaan 
proberen te wijzigen. Je kunt, vind ik, dat veel beter doen dan 
langs de zijkant staan, toekijken en roepen en klagen. Daarom 
heb ik me opgegeven bij een politieke partij, dat werd de PvdA. 
Nadat ik een gesprek heb gehad met partijvoorzitter Dolf van Dijk 
en de toenmalige fractievoorzitter Ed Wagemaker werd ik op de 
groslijst gezet. Uiteindelijk kwam ik net niet in de gemeenteraad, 
het scheelde slechts 8 stemmen. Daardoor werd ik eerste reserve 
voor de gemeenteraad in de fractie.
Misschien heeft het ook te maken met mijn studie. Ik studeer 
rechten en zit inmiddels in het vierde jaar. Ik hoop over niet al 
te lange tijd af te studeren. Maar toen ik kandidaat werd voor 
de groslijst zat ik nog in het eerste jaar en was me aan het 
oriënteren. Ik vond dat ik, naast mijn studie, me breed moest 

focussen en kwam 
zodoende bij de 
politiek terecht. 

Tot nog toe bevalt het 
goed, dat raadslid 
zijn. Ik voel me op 
mijn plekje! Ik heb al 
eerder 4 maanden 
ervaring als raadslid 
opgedaan omdat ik 
als invalster raadslid 
Kholoud Al Mobayed 
heb vervangen 
die toen met 
zwangerschapsverlof 
was. Voorlopig heb ik 
nog geen doel waar 
ik me op focus. Ik ben 
net geïnstalleerd en de 
zaken waar ik me mee 
bezig houd zijn sport en jeugdbeleid. Zo ben ik bezig met een 
onderzoek naar knelpunten in de kinderopvang. Ik vind het leuk 
om me mee bezig te houden met segregatie en integratie. Maar 
verder heb ik nog geen idee waar of als wat ik zal eindigen in de 
politiek. Ik heb daar denk ik nog alle tijd voor want ik ben (pas) 
24 jaar. Hoewel veel mensen dat jong vinden, vind ik dat niet, ik 
houd me ten slotte al heel lang met politiek bezig”! 

Op dinsdag 2 september 2008 is een nieuw 
PvdA-raadslid geïnstalleerd in de Hoornse 

gemeenteraad, mevrouw Dilek Bilgen-
Küçüksantürk. Reden genoeg voor uw eigen 

Prospectverslaggever Steven de Waart om een 
gesprekje met haar aan te gaan.



7                                                                     PvdA maakt het verschil 

Loes Hortensius: ”Alles half doen is niet bevredigend.”
“Terwijl ik raadslid werd, werkte ik als docent in het MBO bij het 
ROC ASA (nu Amarantis) bij de opleiding onderwijsassistent. Van 
docent werd ik teamcoördinator en ben ik vanuit mijn werk de 
master Educational Management gaan volgen. Daar heb ik nu 
bijna het eerste jaar van afgerond en zal ik januari het tweede en 
laatste jaar gaan volgen. Dat is het lastige 
van raadslid worden en daarnaast nog een 
baan hebben. Je blijft niet eeuwig in de 
politiek en ik heb gekozen om de kansen die 
ik op mijn onderwijswerk kreeg, te pakken. 
Dat betekende dat ik dit nieuwe schooljaar 
een enorm uitdagende maar tijdrovende 
baan kreeg aangeboden: afdelingsleider 
op het Augustinus-college in Amsterdam 
Zuid-Oost. Een VMBO met de richting 
BB en KB met leerwegondersteuning. Ik 
ga daar de onderbouw begeleiden bij de 
omslag naar competentiegericht leren en de 
banden met het basisonderwijs versterken 
(warme overdracht). Daarnaast speelt de 
ontwikkeling van doorlopende leerlijnen 
een grote rol. Van onderbouw naar het 
beroepscollege (MBO niv2 gekoppeld aan 
en in huis bij ons VMBO). Daardoor halen 
kinderen hun startkwalificatie binnen hetzelfde gebouw met een 
jaar korting. Maar belangrijkste: je houdt de leerling binnen de 
boot en zorgt dat niemand tussen wal en schip van het VMBO 
naar het MBO valt. Sport heeft en krijgt ook een belangrijk 
accent op onze school. Dus met alle dingen waar ik ook in de 
gemeenteraad mee bezig was, ga ik hier verder. 

Belangrijkste reden om te stoppen is dat ik mijn aandacht niet 
langer goed kan verdelen. Alles half doen is niet bevredigend 
en mijn nieuwe werk (en dus de leerling) eist en verdient alle 
aandacht. En ik vind het niet fijn als ik niet actief genoeg kan 
bijdragen aan het werk van mijn fractie. Ik moest kiezen, vond 
ik. En dan kies je voor de baan waarin je kan doorgroeien en 
een vast contract hebt. Zo simpel is dat, maar wel jammer. Het 

werk als raadslid is boeiend en leuk, maar je kunt het nooit voltijd 
beoefenen, helaas.

De politiek zal ik zeker blijven volgen. Voor mijn tijd als raadslid 
spitte ik al alle kranten uit en keek ik Buitenhof, Nova, e.d. Ook 

organiseerde ik regelmatig debatten of was 
in de Balie of Rode Hoed te vinden. Daar 
heb ik vreemd genoeg op dit moment weer 
meer tijd voor nu ik zelf uit de raad ben. Ik 
heb dus meer tijd om de landelijke politiek 
te volgen. Dat vind ik heerlijk.

Ik heb veel geleerd. Het is misschien 
flauw om te zeggen, maar ik heb leren 
vergaderen. Maar ook veel en snel lezen 
en de hoofdlijnen eruit halen. Goed 
luisteren naar wat iemand nu echt bedoeld. 
Leren doorvragen als je jouw antwoord nog 
niet hebt gehoord. Met name de subtiele 
communicatie, ieder vanuit zijn eigen 
goedbedoelde standpunt kunnen horen, is 
iets wat me ook nu nog goed van pas komt. 
Maar ook het vergaderen. Dat kan in het 
onderwijs wel eens wat ongestructureerd 

zijn zonder concrete acties. Daar heb ik nu andere ervaring in, 
die ik meeneem. Met als pluspunt dat mijn spanningsboog voor 
vergaderen wel aanzienlijk is gerekt in de politiek. 

Tips voor een opvolger: kies het onderwerp waar je hart ligt. 
En kies voor jezelf een aantal punten die je echt gerealiseerd 
zou willen hebben binnen jouw tijd als fractielid. Laat je 
inspireren door het werkveld van jouw onderwerp. Ik heb 
bijvoorbeeld zoveel energie gekregen van het enthousiasme 
van de sportraadsleden. Daarnaast kun je andere kleine dingen 
aanpakken. Politiek met de kleine ‘p’ noemen we dat, geloof ik, in 
de fractie. Doe dus niet alles, maar focus. Luister en leer van de 
structuur en communicatie in een gemeenteraad.” 

PvdA-Hoorn zet zich actief in tegen schooluitval.
Tegengaan van schooluitval is een belangrijk speerpunt 
uit het PvdA-verkiezingsprogramma. De PvdA-Hoorn heeft 
tijdens de begrotingsbehandeling van 2006 een motie 
ingediend om coaches als rolmodellen in te zetten tegen 
schooluitval. Zij begeleiden in een vroeg stadium jongeren 

en bieden waar nodig hulp. Deze motie kreeg de steun 
van de gemeenteraad. Als uitwerking van deze motie zal 
in 2009 in Hoorn een start worden gemaakt met project 
Coaches tegen schooluitval. Zie verder >> op www.
pvdahoorn.nl

ZIE
www.pvdahoorn.nl

Slechte staat van strand aan de Schellinkhouterdijk.
De fractie van de PvdA Hoorn heeft samen met het OLV 
op zaterdag 23 augustus jl. een schouw gehouden bij het 
strandje van de Schellinkhouterdijk. Het strandje vervult 
een belangrijke recreatieve functie voor de stad. Vooral de 
relatie met het water trekt veel bewoners naar dit gebied. 

De schouw is gehouden naar aanleiding van klachten 
van gebruikers. Wij hebben gezien dat er enig onderhoud 
wordt gedaan. Maar het strand en de ligweide verkeren in 
een slechte staat. Zie verder >> op www.pvdahoorn.nlZIE

www.pvdahoorn.nl



 PvdA maakt het verschil                                                                      8                         

“Er zijn momenten van verbazing of zelfs verbijstering, momenten van 
kwaadheid en zelfs woede, momenten van instemming en zelfs euforie.”
In een serie 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. 
Na Michiel Pijl (CDA), José Kamphuis (HB), Leny Molema (HSP), Harry van Lunteren (VVD) neemt kersvers 
fractievoorzitter Peter Manshanden van GroenLinks gemotiveerd het stokje over. 

“Ja, daar zit je dan, als nieuwbakken fractievoorzitter, met de vraag van Ed of je iets wil schrijven voor Prospect, hoe je fractie aankijkt tegen de PvdA. En liefst gisteren klaar. (Oké Ed, ik overdrijf een beetje). En dit kort nadat je met de fractievoorzitter van de PvdA wat plooien recht heb gestreken omtrent de onderlinge verstandhouding en communicatie. Maar goed dat moet niet meetellen in je uiteindelijk beeld van een partij. Ed stelde nog voor om zowel de oud-fractievoorzitter, Annemarie Ponte, als mij een deel van dit artikel te laten schrijven. Dit lijkt me echter alleen vertragend werken en ik loop al wat jaartjes mee, (eerst als steunfractie, de vorige periode als commissielid en inmiddels ruim twee jaar als raadslid), om een beeld van de PvdA te hebben. Een beeld wat de hele GroenLinks fractie wel zo`n beetje heeft, als je het mij vraagt.
Om te beginnen kun je niet om de PvdA heen. Al jaren is het de grootste partij in de Hoornse raad en al jaren heeft de PvdA coalitieverantwoordelijkheid en dit zal wel zo blijven. Hoewel, je weet maar nooit wat de S.P. voor invloed hierop heeft. Dit zegt misschien meer over de stad als over de partij. We kunnen concluderen dat we, en daar ben ik blij om, in een socialistische stad wonen. Ook de VVD geeft lokaal een heel ander beeld, een socialer beeld, dan landelijk en op de Centrum Democraten waren we hier gelukkig ook snel uitgekeken.Dit als intro.
Nu dan het beeld van de partij. Boze tongen beweren nog wel eens dat de PvdA een regenteske houding heeft. En helaas……… soms herkent GroenLinks dit ook wel. We mogen gelukkig mee besturen en veel van de GroenLinkse idealen zien we terug in het coalitieakkoord, omdat het ook PvdA-idealen zijn. We zijn natuurlijk niet voor niets ‘Linkse broeders’. Wel, aan de coalitieafspraken valt ook niets af te dingen, daar houd je je gewoon aan. Maar de zaken die niet in het coalitieakkoord zijn bezegeld, daar zou je als coalitiepartij toch wat meer je eigen lijn moeten kunnen volgen en dan niet steeds onder het mom van “Dan hebben we ECHT een probleem” door je grote broer terecht gewezen moeten worden. We zijn nu eenmaal niet de 11de, 12de, 13de en 14de PvdA zetel. We zijn en blijven GroenLinks. Tevens is het grote gevaar dat uiteindelijk een dergelijke krachtterm zijn waarde verliest.Een goed voorbeeld hiervan vind ik de motie omtrent de weigerambtenaar. Het zou me toch een rotzorg zijn of die ambtenaar nu wel of geen huwelijk van gelijkgeaarden wil sluiten. Ik zou zo’n ambtenaar op mijn huwelijk gewoon niet tegenover me willen hebben! En de grondwet spreekt zichzelf in verschillende artikelen wat tegen. Verbod op discriminatie en vrijheid van godsdienst. Leuk dilemma! Gevolg…… verdeeldheid in onze fractie, er is immers ook een christelijke splinterpartij in GroenLinks opgegaan. En met onze cultuur zou er op zo`n dossier ook verschillend gestemd kunnen worden, of gewoon neutraal, onthouding van stemming. Maar met het “Dan hebben we echt een probleem” ging heel GroenLinks uiteindelijk toch in de motie mee.

Dus ja, wat ons betreft wat minder druk op de ketel en meer vertrouwen, dat daar waar het er echt toe doet, GroenLinks zijn coalitieverantwoordelijkheid kent. Dat zou erg prettig zijn. Maar verder, ……Ja, mooie bondgenoot die PvdA!!! Fijn om de sociale, en progressieve ideeën mee te verwezenlijken. Zoals de vlag er nu bij hangt, wat ons betreft ook in een volgende periode.          Peter Manshanden                 fractievoorzitter GroenLinks
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BERICHT UIT DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Op verzoek van de eindredactie van ons clubblad ga ik u in de komende uitgaves het een en ander vertellen 
over mijn ervaringen in het provinciale bestuur. Uiteraard ga ik u niet lastig vallen met wetenswaardigheden 

uit ‘t Gooi of problemen die spelen op Texel, hoe interessant dan ook.  Een (in)directe link met 
Westfriesland  moet er toch minstens zijn om uw aandacht vast te houden. Daarnaast wil ik u ook wijzen op 

mijn maandelijkse, ietwat beschouwende column in het weekblad Zondag.

Zoals de meesten van u waarschijnlijk zullen weten, mocht ik drie periodes voor de PvdA in de gemeenteraad van Hoorn 
werkzaam zijn. 12 jaar is een lange periode. Naar mijn mening ook een maximale  tijdspanne om de boog gespannen te houden 
en voortdurend fris van de lever iedere keer weer geïnspireerd aan de slag te gaan. Gelukkig diende zich voor mij een plek aan 
in de provinciale statenfractie van de PvdA. Door een tegenvallende uitslag kwam ik uiteindelijk toch in de staten, omdat twee 
op de lijst staande kandidaten, Peter Visser en Sascha Baggerma, doorschoven naar de functie van gedeputeerden. Ik kreeg 

een fantastische portefeuille aangeboden, namelijk ruimtelijke ordening en grondzaken.  Als commissielid draai ik ook mee in de 
onderwerpen water en milieu. Op de achtergrond volg ik tevens met raad en daad de kunst- en cultuursector en de economische 

ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland. Een fors pakket, dat mij in ieder geval behoorlijk van de straat houdt. 

Het eerste jaar, nu royaal achter de rug, bestaat voor een groot gedeelte uit een grote inhaalslag. Veel onderwerpen zijn nieuw, 
waardoor een lange inleesperiode noodzakelijk is. Ook je plek vinden binnen het provinciale ambtelijke apparaat (ruim 1000 

personeelsleden) is geen sinecure. En last but not least, je collega-statenleden leren kennen, de gevoeligheden en kwaliteiten 
traceren, vertrouwen winnen, et cetera. Kortom, het is een hele klus om een plek te verwerven, maar het is zonder meer de 

moeite waard.

Waar heb ik mij in de achterliggende statenperiode zo al mee bezig gehouden? Een rijke geschakeerdheid aan onderwerpen. 
Op ruimtelijk ordeningsgebied verdiep ik mij, denk ik na en spreek ik ondermeer over het Groene Hart, de kustverdediging, het 

Wieringerrandmeer, bouwen in Waterland, industrieterreinen, de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWRO), de dubbelstad 
Almere-Amsterdam. Allemaal fantastische onderwerpen. Daarnaast heb ik mij recent nogal druk gemaakt over recreatieterreinen 

die in rap tempo verstenen, waardoor vakantiegangers met een kleine beurs steeds vaker achter het net vissen, als het gaat  
om betaalbare vakantiehuisjes op mooi plekken. Met huisvesting van zogenaamde MOE-ers (Midden- en Oosteuropese 

werknemers) ben ik ook intensief bezig.

Als het om Westfriesland gaat, dan is mijn belangstelling specifiek gericht op de Westfriese Omringdijk, 
een provinciaal monument, dat gekoesterd moet worden. De realisatie van de N23, de Westfrisiaweg van 
Alkmaar naar Zwolle, door het fraaie Westfriese landschap, de Stoomtram Hoorn-Medemblik en uiteraard 
de herindeling van Westfriesland. Allemaal onderwerpen die u wat regelmatiger tegen zult komen in deze 

rubriek.
provinciaal statenlid Ed Wagemaker

Voorlichting over stoken van open haarden en houtkachels.
Over enige tijd wordt het herfst en begint het stookseizoen. 
Het stoken van een open haard of houtkachel is gezellig. 
Maar een open haard of houtkachel kan nogal wat 
schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de 
stoker, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. 

De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat 
een goede informatievoorziening mede kan bijdragen aan 
het voorkomen van deze overlast. Zie verder >> op www.
pvdahoorn.nlZIE

www.pvdahoorn.nl

PvdA-Hoorn blij met internetcafé in de Grote Beer.
De PvdA-fractie is verheugd dat er een raadsvoorstel 
ligt om een computerruimte in te richten in het nieuwe 
jongerencentrum in de Grote Waal. In het raadsvoorstel 
lezen wij dat de jongerenruimte van de Grote Beer wordt 

verplaatst naar de ruimte waar nu de Brede School- 
bibliotheek zit. Met de aanstaande verhuizing komt een 
vurige wens van de PvdA in vervulling. Zie verder >> op 
www.pvdahoorn.nlZIE

www.pvdahoorn.nl
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Oostereiland - structuurvisie ‘Hoornse Poort’
“De kogel is door de kerk. De raad heeft gekozen voor een ontwikkeling van het Oostereiland 
met het filmhuis, het museum van de twintigste eeuw, het ontwerpcentrum, een hostel, 
toeristisch infopunt annex havenwinkel en de funktie wonen. Ik denk dat we als PvdA terug 
kunnen kijken op een goede invulling en dat het nu echt moet gaan gebeuren. De restauratie 
zal voor 2010 gereed moeten zijn en dan zal er een prachtig historisch stuk Hoorn 
teruggeven worden aan alle liefhebbers van deze plek.
 
Ook is er een begin gemaakt met een andere belangrijke ontwikkeling van de stad. Je 
moet dan denken aan het stationsgebied, het Runshopcenter, het Pelmolenpad en de nieuwe 
weg met tunnel onder het spoor. Jaren hebben we gesproken over deze gebieden en 
mede met dank aan de provinciale Task Force Ruimte ligt er nu een integrale visie voor 
de komende 20 jaar. We gaan een nieuwe toegang maken onder het spoor en daarmee 
gaan we de lange wachttijden bij de spoorwegovergang van het Keern oplossen. Het 
parkeren gaan we in een bebouwde voorziening realiseren bij het huidige P&R-terrein. Er 
moeten nieuwe woon-, kantoor- en winkelgebieden komen aan weerszijden van het station. 
Wat mij betreft kunnen ook belangrijke gemeenschapsvoorzieningen zoals een bibliotheek 
en onderwijs daar een plek krijgen. De komende jaren gaan we dit verder uitwerken en gaan we ervan uit dat er gestart wordt 
met de infrastructuur. Kortom er is genoeg te doen in onze mooie stad.” 

Jack van 
Es

is getekend......

Zeer voortvarend heeft het college de weg aangegeven om 
de restauratie van het eiland ter hand te nemen. Met een 
ruime meerderheid in de raadsvergadering van 2 september 
is dit beloond. Het projectteam onder aanvuring van Jack 
van Es wist de materie op een zodanig heldere wijze aan 
de raad voor te leggen, dat een goed doordachte keuze het 
gevolg was.

Hostel
Ofschoon voor het filmhuis en 
het Museum van de Twintigste 
Eeuw de beschikbare ruimte 
groter had mogen zijn, heeft 
de meerderheid van de raad 
gekozen voor een variant, die 
aan het college nog voldoende 
ruimte biedt om tot vruchtbare 
onderhandelingen te komen met 
de toekomstige gebruikers.
Voor de fractie van de PvdA 
werd daarnaast vooral uitgezien 
naar de mogelijkheid om een 
hostel te ontwikkelen op het 
eiland. Dat deze voorziening 
was opgenomen in alle 
varianten die het college aan de raad heeft voorgelegd sterkt 
ons in de overtuiging, dat er een hostel gaat komen in de vorm 
van een leerwerkproject. Dat dit geen luchtfietserij is meen ik 
op te mogen maken uit recente artikelen in het NHD. Ik citeer: 
“Lokalen aangepast aan de praktijk; Veel scholen hebben 
hun leslokalen aangepast aan de praktijk. Negen op de tien 
scholen maakten de afgelopen tijd gebruik van 235 miljoen aan 
subsidies om bij voorbeeld kapsalons, garages en restaurants 

Oostereiland…. College goed op route!
na te bouwen.” Mijn eerste vraag is dan…..Waarom hang je niet 
een bordje ‘onderwijsvoorziening’ op een te vestigen hostel op 
het Oostereiland? Een tweede citaat: “Hoge uitval van jongeren 
op school maatschappelijk drama. Niet de vergrijzing, maar de 
jeugd is het probleem van de toekomst. Met die waarschuwing 
luidt Hans Kamps, voorzitter van de werkgeversorganisatie in de 
jeugdzorg, de noodklok.”

Deltaplan
Landelijk spreekt de PvdA zich 
uit voor een soort Deltaplan 
gericht op de aanpak van dit 
probleem. Voor de afdeling 
Hoorn ligt hier een serieuze kans 
voor het grijpen; niet eenvoudig, 
maar wel een kans om de partij 
een duidelijk gezicht te geven.
Met al onze contacten binnen 
het onderwijs, welzijn, zorg, 
justitie moeten we in staat zijn 
om van deze nood een deugd te 
maken. 
Voor de overige toekomstige 
gebruikers van de panden 
wordt hiermee tevens een 

volwassen horecafunctie geleverd, terwijl het voor toeristen 
een aantrekkelijke voorziening is. Terwijl het nu al zo is, dat 
kunstenaars en creatieve geesten zich geïnspireerd voelen door 
deze locatie, zo zal de aantrekkelijkheid van het eiland alleen 
maar groter worden, als vanuit een hostel de nodige faciliteiten 
geboden kunnen worden om projecten in het havengebied op te 
zetten.

Toon van de Wijdeven



 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:

 Dilek Bilgen-Küçüksantürk,  Simon Broersma,  
 Jack van Es, Sjaak Grosthuizen, Loes Hortensius
 Judith de Jong, Ruud Knaack, 
 Peter Manshanden (GL), Sidney Vervuurt, 
 Ronald Witteveen,  Toon van de Wijdeven.

 Opmaak:  Ed Wagemaker
 Correctie: Marloes van der Veer
 Druk:   Budget Copy

 Contactgegevens PvdA
 PvdA-Hoornsite: www.hoorn.pvda.nl
 
 Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): 
 dvdijk@xs4all.nl   tel. 244435
 Dennis Bruin (bestuurssecretaris) 
 bruinveld@quicknet.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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Op zaterdag 1 november doet de PvdA-Hoorn mee 
met MADD, de nationale vrijwilligersdag. De PvdA-
Hoorn heeft al twee keer eerder meegedaan, bij 
de stoomtram en bij een verzorgingstehuis in 
Berkhout. Dit jaar gaan wij vrijwilligerswerk doen 
bij Leekerweide.
Tijdens MADD doen zoveel mogelijk 
mensen in heel Nederland één of twee dagen 
vrijwilligerswerk. Collega’s, klasgenoten, buren, 
vrijwilligersorganisaties, clubgenoten, vrienden, 
teamleden, vrijwilligerscentrales; iedereen die iets in 
zijn omgeving wil aanpakken, kan meedoen.

Minimaal 11 PvdA-ers zullen op zaterdag 1 november 
Leekerweide gaan helpen bij activiteiten voor 
bewoners. Het gaat om de volgende twee locaties:

Een bundeling van de columns voor Radio Hoorn uit het seizoen 
2007/2008 van onze achterpaginaschrijver Sjaak Grosthuizen. 
Hij geeft het niet in een boekje uit dat in de boekhandel ligt. Dat 
kost een hoop werk en geld en wie moet dan de laatste boekjes 
zien te verkopen of wie zou er blij kijken wanneer de columnist 

ermee als verjaardagcadeautje mee aankomt? Het is een digitaal 
boekje geworden. Eenvoudig te verkrijgen door een e-mailtje te 
sturen naar sjaakgrosthuizen@hotmail.com. Hij stuurt het boekje, 
met voorwoord van burgemeester Onno van Veldhuizen, met alle 
plezier digitaal naar u toe.

Zaterdag 1 november Make a difference day (MADD).
-   Roerdomp in de Kersenboogerd: hier zitten 
meervoudig gehandicapte bewoners met 

verschillende leeftijden.
-   Vijzelmolen in de Grote Waal (de ronde 

woontoren): hier zitten senioren met een beperkte 
handicap.

De ideeën worden door Leekerweide nog uitgewerkt. 
Men denkt aan een spelletjesmiddag en/of een uitstapje 
naar de binnenstad of zelfs naar Artis. Busjes worden 

dan geregeld. De PvdA-ers worden de persoonlijk 
begeleiders van de bewoners. Er mogen natuurlijk 
ook meer meehelpen.

 
Als er PvdA-leden zijn die ook mee willen 

helpen dan kunnen zij zich opgeven bij mij, Simon 
Broersma, tel 0620668775 of s.broersma@hoorn.nl

 

Columns van Sjaak Grosthuizen
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REANIMEREN

Column door Sjaak Grosthuizen

“Reanimeren is eng als je het in het echt moet 
doen. Tijdens mijn opleiding als BHV’er heb ik 
het een paar keer mogen uitproberen op een 
nauwelijks complete pop. Ik ben nu gediplomeerd 
AED-gebruiker en ik hoop er nooit iets mee te 
hoeven doen. Hartmassages horen nu ook tot 
mijn vaardigheden en ik ken nog meer trucjes 
om slachtoffers de noodzakelijke eerste zorg te 
verlenen totdat professionele hulp gearriveerd is. 
Met reanimeren moet je ook niet blijven dralen. 
Als je constateert dat het nodig is, dien je terstond 
handelend op te treden.

 De PvdA moet gereanimeerd worden, 
las ik in de krant. Nota bene een uitspraak van 
de fractievoorzitter zelf. In welk stadium van het 
handelende optreden zou ze nu zitten? Zou ze 
wachten totdat een passant met AED-ervaring 
langskomt met een defibrillator? Zou ze al bezig zijn 
met 30 compressies te geven op de hartstreek en 
dan even een paar tellen benutten om een stootje 
lucht in de longen te blazen? Reanimeren van een 
politieke partij moet je natuurlijk wat overdrachtelijk 
zien. Minuten worden overdrachtelijk dat dagen, of 
weken, waarschijnlijker maanden en naar ik vrees 
jaren. Bij echte te reanimeren slachtoffers moet je 
binnen zes minuten toch wel hard aan de gang zijn 
wil je nog enige kans hebben op slagen. Maar je 
weet dat er waarschijnlijk al een flinke onherstelbare 
schade kan zijn opgetreden.

 Hoeveel kansen heeft de PvdA op een 
redelijk  herstel wanneer snel ingegrepen wordt? 
Hoe groot zal de schade zijn na een succesvolle 
operatie? In het ziekenhuis waar politieke partijen 
worden opgelapt lopen specialisten rond. Die 
bekijken de röntgenfoto’s of de MRI-scan. 
Bestuderen het bloedbeeld en de gegevens uit 
het afgestane plasje of ontlasting. Specialisten 
van buiten de partij zullen direct wijzen op de 
partijleiding. Dat zit hopeloos verstopt en laten geen 
bloedfrisse ideeën meer door. Specialisten vanuit 
de partij zelf zullen voor een deel liever wijzen op de 

externe factoren. Het Nederlandse volk is een beetje 
de weg kwijt en volgt dwaallichten met vreemde 
pruik of gezwollen trotse uitspraken. Andere 
specialisten wijzen op factoren zowel binnen als 
buiten de partij. 
Conclusie is dan in ieder geval dat men als partij 
alleen iets kan doen aan de interne factoren. De 
externe factoren kunnen alleen met behulp van 
psychologen worden aangepakt.
Wat zijn de interne factoren in de anamnese? 

 Zijn het de ideologische veren die de partij 
afgeschud heeft? Wie stond daardoor in de kou: 
de kiezer of de partij? Welke van de nostalgische 
Paasheuvelidealen kunnen opgepoetst nog dienst 
doen? Ze moeten passen bij de duidelijkheid van 
het verhaal. Tegenwoordig is het belangrijk dat je 
een goed verhaal hebt. Een gezonde twijfel is in 
de politiek dodelijk. Dat heet dan draaikonterij; dat 
wordt je nagedragen tot lang nadat je stevig posities 
hebt ingenomen. 

 Hoeveel uitstraling heeft Wouter Bos nog? 
Als je eenmaal voor de kiezer je charisma hebt 
verloren, win je dat niet meer terug. Tenzij je er een 
soort soap van maakt. Een dagelijkse realitysoap 
met Wouter met diverse heerlijke emotionele 
momenten en een slotoptreden met Frans Bauer 
en Jan Smit. Dat laatste om de belangrijkste 
externe factor, de sympathie van de totaal 
verpeste Nederlandse kiezer, weer terug te winnen. 
Spindoctors lijken een belangrijker rol te spelen dan 
de ideologen. Misschien moet de boodschap weer 
ouderwets simpel worden. Links is goed, rechts is 
slecht. 
Reanimeren met behulp van een defibrillator is 
een schokkende gebeurtenis. De waarschuwing 
wordt door het apparaat zelf gegeven enkele tellen 
voor de klap: handen af van de patiënt. Dat zal bij 
de behandeling van de partij wel het moeilijkste 
deel blijken te zijn. Ik vrees dat ik me zal moeten 
voorbereiden op een mooie en gevoelige grafrede.”

 DEFIBRILLATOR NODIG

 KANS OP HERSTEL?

 IDEOLOGISCHE VEREN

 GRAFREDE

De PvdA-Hoorn zoekt leden die zich  willen inzetten voor de partij. Wilt u met ons meedenken, meepraten en 
meewerken? Meld u aan via: geinteresseerd@pvdahoorn.nl  of bel met Dennis Bruin: 0229-231487.

Bent u geïnteresseerd in de Hoornse politiek?


