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Wat vindt de gemeente belangrijk? 

De gemeente Hoorn heeft een woonvisie en een lange termijn 

stadsvernieuwingsagenda. Wat betekent dat voor de in-

woners? In ieder geval dat de gemeente een aantal zaken be-

langrijk vindt, zoals: 

1. een aantrekkelijke, betaalbare woning voor iedereen;  

2. ruimte voor bijzondere doelgroepen (bijv. statushouders, 

beschermd wonen);  

3. een prettige woonomgeving;  

4. duurzaam wonen en leven. 

 

In deze uitgangspunten zien we trends. Zo is duurzaamheid 

steeds belangrijker geworden de laatste jaren. We willen   

energiebewust gedrag bij consumenten stimuleren en wonin-

gen zoveel mogelijk voorzien van energiebesparende voor-

zieningen. Duurzaam wonen en leven is voor de wooncon-

sument van belang om de woonlasten betaalbaar te houden. 

Er wordt er ook rekening gehouden met  vergrijzing, mensen 

leven langer en wonen ook langer zelfstandig.     

Waar zie je dat terug in de stad ? 

Een prettiger woonomgeving en een aantrekkelijke 

woning gaan soms hand in hand. Er moet ook geïnvesteerd 

worden in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de 

bestaande wijken. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de Grote 

Waal met de Sterflats en de aanstaande renovatie van de 

woningen aan de Siriusstraat. Daar wordt nieuwbouw en reno-

vatie aangevuld met verbeteringen aan de omgeving. 

Nieuwbouw is nog steeds belangrijk, maar met nadruk op 

meer specifiek aanbod. Het is belangrijk om nieuwbouw (o.a. 

in de Bangert en Oosterpolder) te benutten als kwalitatieve 

duurzame aanvulling op de bestaande bouw.  Duurzaam is dan 

niet alleen energiebewust, maar ook waar mogelijk levens-

loopbestendig.  

Bouwen binnen bestaand bebouwd gebied komt tegemoet  

aan de woonwens van mensen die binnenstedelijk en compact 

willen wonen.  Een voorbeeld hiervan is de recent opgestarte 

ontwikkeling van de Maelsonstraat. Daar zijn de conceptplan-

nen gericht op het ontwikkelen van seniorenappartementen 

door private partijen. De gemeente heeft hier zeker een rol 

want het bestemmingsplan moet worden aangepast en 

goedgekeurd.  

De PvdA is erg betrokken bij de ontwikkelingen op de woon-

markt in Hoorn. In onze samenleving heeft iedereen recht op 

een goede en betaalbare woning . De PvdA Hoorn vindt het 

belangrijk dat er voldoende betaalbare sociale woningen be-

schikbaar zijn en blijven.  

De sociale woningvoorraad, een  

belangrijk punt voor de PvdA 

Wonen in Hoorn (Jan Stuifbergen, raadslid PvdA Hoorn) 
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Wij vinden het ook belangrijk dat specifieke doelgroepen goed 

worden opgevangen en/of bediend. Soms is er om dringende 

redenen behoefte aan voorrang op de reguliere 

woningzoekenden. Dit betreft bijvoorbeeld statushouders /

asielzoekers. Er is daarvoor al een convenant met Intermaris: 

er is afgesproken dat er voldoende woningen beschikbaar 

worden gesteld om aan de taakstelling te voldoen.  De taak-

stelling voor de gemeente Hoorn bedraagt voor 2016 het huis-

vesten van 170 statushouders.  Dit is een duidelijke afspraak 

met duidelijke gevolgen, namelijk dat er minder woningen 

beschikbaar zijn voor de reguliere woningzoekers. De PvdA 

Hoorn wil investeren in betaalbare woningen en de wachttijd 

voor een sociale huurwoning verkorten.  Dit kan dus eigenlijk 

alleen als de sociale woningvoorraad extra wordt uitgebreid 

en/of de statushouders alternatief worden gehuisvest.   

De uitbreiding van de sociale woningvoorraad moet met Inter-

maris worden afgesproken in de prestatieafspraken. Dit proces 

loopt op dit moment zeer stroef. De gemeente en Intermaris 

komen nog niet tot gezamenlijke afspraken.  De PvdA Hoorn 

denkt dat in de nieuwe prestatieafspraken met Intermaris een 

drietal zaken belangrijk en noodzakelijk zijn om de omvang 

van de sociale huurvoorraad te vergroten: 

 Het minimaliseren van het volume te verkopen huur-

woningen door Intermaris  

 Een zo groot mogelijk volume nieuw te bouwen sociale 

huurwoningen in het goedkopere segment 

 Het tegengaan van scheefwonen:  duidelijke in-

komenstoets voor goedkope, sociale huurwoningen. 

 

 

Uit rapporten en bere-

keningen van de gemeente 

lijkt het aantal van 250 

nieuw te bouwen huur-

woningen als voldoende te 

worden bestempeld. Dat 

lage aantal kan echter al-

leen voldoende zijn als het 

scheefwonen sterk afneemt. 

Dat betekent ook dat als het 

tegengaan van scheefwo-

nen minder succesvol is dan 

wordt voorzien, er direct 

onvoldoende sociale woningvoorraad is voor de lage in-

komens. De benodigde inkomensgegevens ontvangt de 

woningcorporatie van de belastingdienst.  Een recente 

uitspraak van de Raad van State zegt dat de belastingdienst 

deze gegevens helemaal niet aan de woningcorporatie mag 

geven. Er bestaat geen wettelijke basis voor. Dit betekent 

hoogstwaarschijnlijk uitstel, geen afstel. Het kabinet zal een 

wetswijziging door het parlement moeten loodsen, maar 

uitstel heeft weer direct effect op de wachttijd, die de laatste 

tijd al met 3-4 maanden is opgelopen. Wij pleiten ervoor om 

de 250 nieuw te bouwen sociale huurwoningen niet over lange 

termijn te spreiden, maar nu te starten en binnen 5 jaar te 

realiseren. 

 

Wettelijk kader 

In 2015 is er een aantal wetten veranderd op het gebied van 

huisvesting.   

De Huisvestingswet  gaat over de verdeling van goedkope 

huurwoningen. De verandering houdt in dat alleen als er 

sprake van schaarste is, de gemeenteraad de bevoegdheid 

heeft om bepaalde groepen voorrang te geven.  Voor Hoorn 

geldt dat er géén schaarste is en we dit dus niet mogen doen. 

Het beleid dat over blijft is gericht op de huisvestingsveror-

dening, waarin bijvoorbeeld de  urgentieregeling wordt ge-

regeld. 

De herziening van de Woningwet  omschrijft welke rollen en 

verantwoordelijkheden gemeenten en corporaties hebben; 

de corporaties moeten meer terug naar hun kerntaak en ge-

meenten krijgen meer mogelijkheden om toezicht te houden. 

Intermaris (bron jaarverslag 2014) 

In 2014 zijn door Intermaris in Hoorn 30 woningen van de in 

totaal 801 beschikbare sociale woningen aan vluchtelingen 

(statushouders) toegewezen. 
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Vrouw, 70 jaar 

Ik weet eigenlijk niet goed wat de gemeente op dit moment 

voor de vluchtelingen doet, behalve dat ze najaar 2015 

noodopvang hebben aangeboden in De Kreek. Ik vind dat 

Hoorn in ieder geval haar steentje moet bijdragen. Maar wel 

naar rato en kleinschalig!  

Stel dat Hoorn door het COA wordt gevraagd om langdurig 

200 vluchtelingen op te vangen, dan vind ik 4 locaties met elk 

50 mensen een goed voorstel. Verder is het belangrijk dat 

deze mensen niet geïsoleerd worden opgevangen, maar ge-

woon tussen de mensen in een wijk wonen, zodat de inte-

gratie vanuit de buurt kan plaats vinden. Hierbij moet de ge-

meente er op letten dat niet de kwetsbare wijken onder druk 

komen te staan. Beter is de vluchtelingen in de betere wijken 

te laten wonen en ze direct zinvolle activiteiten en scholing 

aan te bieden. Ik vind het belangrijk dat vluchtelingen door 

educatie kennis maken met onze cultuur en opvattingen. Uit-

eraard is er ruimte voor hun eigen cultuur en opvattingen, 

zolang deze niet in strijd zijn met onze Europese normen en 

waarden.  

Wat de woningvoorraad betreft, denk ik, dat de gemeente 

transparanter moet communiceren en inzicht moet geven in 

de verdeling van het beperkt aantal beschikbare huurwoning-

en. Natuurlijk hebben statushouders recht op een huur-

woning, maar Horinezen net zo goed. Door de verdeelsleutel 

zorgvuldig en transparant toe te passen en helder te com-

municeren aan de inwoners, voorkom je uitspraken als “Alle 

beschikbare huurwoningen gaan naar buitenlanders”. Dat 

werkt alleen maar sociale onrust in de hand.  

 

 

 

Rob H., 51 jaar 

Ik vind ten eerste dat de politieke leiders in Europa de handen 

in een moeten slaan om het probleem in Syrië op te lossen. 

Dat duurt al veel te lang. Het doel moet toch zijn dat de 

vluchtelingen op termijn terug kunnen naar hun land. De 

meeste vluchtelingen hadden thuis een goed leven, maar ze 

hebben alles achter moeten laten door de oorlog. Deze men-

sen moeten we tijdelijk opvangen. En ik vind het vreselijk, dat 

er nu zo’n tendens van enorme tegenstand heerst bij sommige 

Nederlanders. Varkenskoppen aan bomen….  

Het is een moeilijke tijd. Ik merk dat ook als vrijwilliger op een 

basisschool. Sommige Horinezen zijn angstig, ze horen ber-

ichten uit Keulen en we leven al in een druk land met weinig 

tijd. Hoorn is niet meer als “het dorp van mijn opa”. We leven 

individueel en we nemen geen moeite meer om elkaar echt te 

leren kennen. Het sluiten van wijkcentra en jongerencentra 

werkt dit nog meer in de hand en dat is juist wat we nodig 

hebben als we willen dat vluchtelingen integreren en sociale 

onrust niet groter wordt. Ik denk, dat scholen daarom beter 

ondersteund moeten worden als ontmoetingsplaats. Door de 

gemeente en ouders, waarbij de gemeente praktische 

drempels weg zou moeten nemen. Waarom geen hulpverlener 

in de school in plaats van aan de andere kant van de stad?  

Gelukkig zijn veel mensen bereid hun handen uit de mouwen 

te steken, waardoor we dicht op kwetsbare mensen en 

vluchtelingen kunnen blijven zitten. Maar niets gaat vanzelf. 

De gemeente zal dit beter moeten faciliteren en investeren in 

een sociale stad. Vluchtelingen kunnen ook iets terug doen 

voor onze kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld eenzame oud-

eren helpen bij praktische dingen. Beiden hebben hier baat bij. 

En natuurlijk moeten er woningen gebouwd worden. Dat 

vraagt om creativiteit. Waarom zouden jongeren bijvoorbeeld 

niet in leegstaande kantoorgebouwen kunnen wonen?  

Anne –Marie Meijer 

                                    Vluchtelingen en Woningbouw  

Wat moet de gemeente voor vluchtelingen doen?   

leden aan het woord 
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Koen Kluft, 28 jaar 

In Syrië en andere delen van de wereld gebeuren dingen die 

wij ons niet kunnen voorstellen, gelukkig maar! Van vreselijke 

martelingen tot kindsoldaten en het gebruik van verkrachting 

als wapen. Onderwerpen waar ik liever niet aan denk, maar 

helaas het is de keiharde realiteit. 

Ik vind het daarom ook niet meer dan vanzelfsprekend dat wij 

als extreem welvarend land de slachtoffers van de gru-

welijkheden opvangen, met respect behandelen en oog heb-

ben voor hun verleden. 

Daarbij wil ik wel direct aangeven dat we vanaf het allereerste 

begin moeten starten met onderwijs, het bijbrengen van de 

westerse normen en waarden en het leren van de Neder-

landse taal. Dit is mijn inziens de enige manier waarop we de 

integratie van deze mensen in Nederland het gemakkelijkst 

laten verlopen, wat kunnen wij in deze toch een hoop van ons 

verleden leren. 

Dan is er altijd nog de discussie over woonruimte. Zoals elke 

inwoner van Nederland, en dus ook Hoorn, vind ik dat 

vluchtelingen recht hebben op een 'normale' woning, ook  

hierbij geloof ik in een snelle 

integratie, als ook dit goed 

en fatsoenlijk wordt gerealiseerd. Overigens ken ik geen enkel 

concreet voorbeeld van iemand die geen woning kreeg 

toegewezen omdat er 'een vluchteling voorging'. Ik wil hierbij 

wel direct toevoegen dat dit de gemeente Hoorn niet vrijpleit 

van het creatief omgaan met leegstand. Volgens mij is er nog 

zo veel meer mogelijk dan er op het moment van leegstaande 

(bedrijfs)panden gebruik wordt gemaakt. 

Laten we elkaar niet onnodig bang maken en gek praten met 

loze kreten over vluchtelingen, dit helpt niemand om uitein-

delijk beter uit deze 'strijd' te komen. De grootste vuist die wij 

als samenleving namelijk kunnen maken richting de oor-

logsvoerders is het tonen van beschaving. 

Ik wil afsluiten door te zeggen dat ik nooit of te nimmer hoop 

mee te maken wat deze mensen moeten doorstaan. Mocht dit 

onverhoopt toch het geval zijn, laat er ook dan een land zijn 

die ons met open armen ontvangt! 

Anne –Marie Meijer 

leden aan het woord 

Het college laat in haar coalitieakkoord / uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 zien dat ze het volgende wil op het gebied van 

(huur)woningbouw: 

 Het aanbod van huurwoningen moet in overeenstemming zijn met de vraag (sociaal, duurdere huurwoningen, zorg-

woningen); 

 Wij willen een onderzoek naar de behoefte aan huurwoningen (zie tekst RIGO onderzoek in deze Prospect); 

 Wij gaan bij prestatieafspraken met Intermaris uit van gezamenlijke doelen; 

 Wij gaan zoeken naar creatieve oplossingen voor leegstaande panden zoals woningen, winkels en kantoren. Wij sti-

muleren dubbelgebruik en zo nodiggaan wij het gesprek aan over herbestemmen; 

 Om starters op de woningmarkt te ondersteunen blijven wij startersleningen uitgeven. 

 Woningbouw in het coalitie-akkoord van het college (Jan Kollen) 
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  Standpunten PvdA—Vluchtelingen 

 

 De wachttijden voor sociale woningen lopen op. Wij vinden juist dat die wachttijden moeten 
afnemen  

 Er liggen plannen voor sociale woningbouw voor 18 (regulier) + 7 (vluchtelingen) woningen 
per jaar voor de komende 10 jaar. Gezien de situatie vinden wij dat het programma versneld 
moet worden uitgevoerd. Dus al in de eerste jaren de 250 woningen bouwen; 

 Na de bouw het sociale woningbouw programma evalueren en opnieuw het programma bep-
alen; 

 

 We nemen de verantwoordelijkheid om een deel van de vluchtelingen problematiek 
(statushouders) op te lossen door ervoor te pleiten  dat er voldoende huurwoningen bes-
chikbaar zijn voor eigen bevolking en voor statushouders. 

 

 We willen dat extra geïnvesteerd wordt in hoogopgeleide vluchtelingen. Deze groep krijgt  dan 
sneller een baan, waardoor het  maatschappelijk minder kost. Talent gaat niet verloren en kan 
eerder bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. Dus een win-win situatie. 

 

  Standpunten PvdA—Woningbouw 

DE HUURWONINGVOORRAAD VAN INTERMARIS (bron Intermaris ONDERNEMINGSPLAN 2015-2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermaris zegt dus: “ Er is een wachtlijst en er zijn voldoende woningen.” De oorzaak van deze vreemde situatie ligt volgens 

Intermaris bij de scheefwoners. Dat zijn mensen die teveel verdienen  om nu nog voor een sociale huurwoning in aanmerking 

te komen (meer dan € 35.739,- prijspeil 2016), maar er niet uitgezet kunnen worden. Wie moet de verantwoordelijheid ne-

men voor deze situatie?  Intermaris of de scheefwoner? Nu wordt het probleem afgewenteld op de wachtenden.  

De gemiddelde wachttijd is volgens mededeling Gemeente ruim 4 jaar, deze is de laatste tijd met enkele maanden opgelopen.  

Jan Kollen   
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Goedendag, ik ben Maikel Schuitemaker. Jong bestuurslid (25) 

hier in Hoorn. Vooralsnog studerend Planologie aan de UvA. In 

het licht van het steeds verder slinkend aantal leden dat zich 

bij bijna alle partijen voordoet, zal ik u hier mijn verhaal ver-

tellen hoe het ge-

komen is dat iemand 

van mijn leeftijd 

vrijwillig lid is ge-

worden van een poli-

tieke partij en er zelfs 

actief voor is gaan 

worden. 

Mijn interesse voor de 

politiek begon in 2008 

met de verkiezing van 

Barack H. Obama. De 

wereld was op dat moment in extase (m.u.v. de republikeinen) 

en met de allure van Kennedy, liet Obama mij zien dat politiek 

niet saai hoefde te zijn, maar daarentegen zelfs een beetje 

cool kan zijn. Wel had ik al langere tijd een lichte voorkeur 

voor politiek links, maar voor deze verkiezing had dit zich nooit 

daadwerkelijk geconcretiseerd tot een voorkeur voor een 

bepaalde partij of tot echte interesse voor de politiek. Dat 

gebeurde vanaf dat moment wel en dit resulteerde erin dat ik 

uiteindelijk lid werd van een partij. Van de Partij van de Arbeid 

nota bene.  

 

In 2010 waren er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De 

aanloop naar de verkiezingen resulteerde niet ongebruikelijk 

in een tweestrijd tussen twee partijen en haar voormannen, 

dit keer tussen Job Cohen van de PvdA en Mark Rutte van de 

VVD. Mijn voorkeur ging uiteraard naar de heer Cohen en met 

vaderfiguur Wim Kok in jaren ’90 nog in gedachten, zag ik het 

wel zitten dat deze man onze premier werd. We weten alle-

maal hoe het vanaf toen verlopen is; de PvdA werd op een 

haar na niet de grootste partij van het land, Job Cohen werd 

verbannen naar de oppositiebankjes en ik moest met lede 

ogen aanzien hoe de partij alsmaar verder bleef zakken in 

peilingen. Totdat in 2011, toen de partij in de peilingen net als 

nu tot een dieptepunt gezakt was, ik door mijn eigen frustratie 

hierover lid ben geworden van de PvdA. Ik dacht door mijn 

lidmaatschap, hoe klein dat ook moge zijn, de partij een  

steuntje in de rug te geven. Ironisch, hoe slechte peilingen 

iemand kunnen aansporen juist daarom zijn daadwerkelijke 

steun te verlenen aan een partij. Natuurlijk was dit niet de 

enige reden. Door mijn interesse voor de politiek verlangde ik 

ook actiever te worden voor de politiek en ik vond een lid-

maatschap van een politieke partij ook horen bij mijn net ge-

worden volwassenheid. 

 

In datzelfde jaar ben ik naar de nieuweledenbijeenkomst ge-

gaan van de PvdA-Hoorn. Daar waren Simon en Dolf aanwezig. 

Ze nodigden mij uit om naar de bestuursvergadering te 

komen, die de volgende dag zou plaatsvinden. Ondanks het 

feit dat het allemaal heren waren van ver boven mijn leeftijd, 

heb ik mij er meteen thuis gevoeld. Sindsdien ben ik naar alle 

bestuursvergaderingen gegaan die erop volgden. En na een 

jaar was ik tijdens een ledenvergadering verkozen tot officieel 

bestuurslid. Nu ben ik notulist tijdens de vergaderingen, na 

een keer de notulen te hebben gemaakt en men erachter is 

gekomen dat ik daar wel talent voor had. 

 

Tot slot, de PvdA is dé centrum-linkse partij van Nederland. De 

PvdA combineert idealisme met realisme, of zoals ik in het 

interview in de Prospect van het voorjaar van 2012 had 

gezegd, zoekt de nuance tussen kapitalisme en socialisme. 

Verder schuwt de partij niet de verantwoordelijkheid wanneer 

dat nodig is. Ik ben daarom ervan overtuigd dat er plaats blijft 

voor de partij in ons huidige en in het toekomstige politieke 

landschap. En wel niet als een kleine linkse club, maar als 

grote volkspartij. De peilingen mogen momenteel anders uit-

wijzen. Ze lijken steeds minder goed de uiteindelijke ver-

kiezingsuitslag te voorspellen. Denk aan de miraculeuze 

wederopstanding van de PvdA onder Samsom in 2012. En de 

40 zetels voor Wilders? Totaal ongeloofwaardig. 

 

Maikel Schuitemaker 

 

PvdA is dé centrum-linkse partij van Nederland 

Jong bestuurslid PvdA Hoorn vertelt : 
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Begin 2016 heeft de Grote Kerk aan het 
Kerkplein zijn deuren geopend met een 
nieuw concept. Elke vrijdag, zaterdag en 
zondag kunt u genieten van kleine 
hapjes en gerechten op de 
“Foodmarket”. Zittend aan een groot 
glas koffie verkeerd praat ik met  
initiatiefnemer Michiel Beemster.  

Een vakantie in Spanje in 2013 met een 
bezoek aan de stad Cordoba was de in-
spiratie voor De Grote Kerk. “Er is daar 
een fantastische foodmarket “Mercado 
Victoria”, vertelt Michiel, “waar je elkaar 
kunt ontmoeten en kan genieten van 
kant-en-klare kleine gerechtjes. Midden 
in de stad en overdekt. Het was daar zo 
leuk, dat we ons afvroegen of dit in 
Hoorn ook zou kunnen.”  
 
 

Michiel en zijn zakelijk partner, Arjen Ott, 
beiden directeur van Fletcha Eventures 
hebben de koppen bij elkaar gestoken en 
rond gekeken om de combinatie van 
winkelen, boodschappen doen en lekker 
te eten verder te onderzoeken. De Hallen 
in Amsterdam, de Markthal in Rotter-
dam, maar ook Loods 5, de Bijenkorf en 
Fashion Outlet Enkhuizen gaven de nodi-
ge inspiratie.  
 
Michiel: “Het is natuurlijk geweldig, dat 
we ons concept konden realiseren in De 
Grote Kerk. Deze authentieke locatie 
leent zich hier goed voor, het is uniek en 
is nu eindelijk weer in gebruik na jaren 
leegstand. De Grote Kerk maakt het 
Hoornse winkelrondje weer compleet en 
dat is waar we naar streven. We willen 
dat De Grote Kerk een toevoeging is voor 
de stad, daarom werken we vooral 
samen met ondernemers uit West-
Friesland en zijn we alleen in het week-
end open van 10 tot 10, zodat mensen 
ook na sluitingstijd nog de kroeg in kun-
nen.”  
 
De reacties van het publiek zijn goed. De 
Grote Kerk werd in januari tijdens het 

thema “Winter in Hoorn” druk bezocht. 
Het thema wisselt regelmatig. “In maart 
start het Wijnfestival en daarna komt het 
thema “Voorjaar in Hoorn”. We passen 
het aanbod en de sfeer hier op aan, zo-
dat er elke keer weer wat nieuws te 
beleven is”, aldus Michiel. “De Grote 
Kerk is buiten de openingstijden be-
schikbaar voor zakelijke activiteiten en 

events. Dus als de lezers van de Prospect 
een te gek idee hebben of een initiatief, 
wat heel goed past in De Grote Kerk, dan 
kunnen ze contact met ons opnemen.  
 
Meer info? Kijk op www.degrotekerk.nl  
     
Anne-Marie Meijer 

De Grote Kerk Werkt 

Enkele kengetallen vanuit Woningbehoefte 2016- 2025 

onderzoek van RIGO (rapport 08-04-2015) 

 Een op de drie woningen is een sociale huurwoning; 

 Van deze sociale huurwoningen heeft ruim twee op de 
drie woningen een huurprijs beneden de € 577 per 
maand; 

 De behoefte aan woningen in de kernvoorraad neemt 
in de periode tot 2025 toe met tussen de 650 en 900 
woningen, uitgaande van constante woon-patronen en 
een actueel scheefheidspercentage van 22%; 

 Recente cijfers van de belastingdienst laten zien dat de 
scheefheid inmiddels mogelijk is afgenomen tot rond 
de 18%, mede als gevolg van recente inkomensdalin-
gen. Mocht de scheefheid ook in 2025 4% lager liggen 
dan verwacht, dan resteert een behoeftetoename van 

tussen de 180 en 400 woningen tot 2025. 

De hierboven aangegeven daling van 650 – 900 sociale huur-
woningen naar 180 – 400 wordt zeer sterk bepaald door de 
inschatting van de mate van terugdringen van het scheefwo-
nen. In de prognose is nog niet de door het college 
aangegeven extra bouw van ca. 20—70 sociale huurwoningen 
voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders) opge-
nomen. Dat is dus 7 woningen per jaar (In 2016 is de taak-
stelling voor het huisvesten van vluchtelingen  170)  

In  de Thematische raadscommissie op 28 januari 2016 is de 
commissie gevraagd om een advies te geven aan de raad over 
o.a. het volgende punt: De gemeente Hoorn wil zo snel mo-
gelijk de voorraad sociale huurwoningen met minimaal 200 
tot 250 woningen uitbreiden. (redactie: tot 2025, dus de ge-
noemde minimum behoefte van 180 woningen plus de extra 
woningen voor het huisvesten van ca. 20—70 vluchtelingen). 

Jan Kollen 

 

Sociale woningbouwbehoefte volgens Gemeente  
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WURGENDE HOUDGREEP 

Het asielvraagstuk houdt iedereen in een wurgende houd-
greep. Ook de PvdA. Tot zijn eer moet Diederik Samsom 
worden toegegeven dat hij in ieder geval heeft nagedacht over 
een mogelijkheid om de toestroom van asielzoekers beheers-
baar te houden. Volgens het plan Samsom moeten vanaf het 
voorjaar alle vluchtelingen die uit Turkije komen per veerboot 
direct worden teruggestuurd naar Turkije. Als tegenprestatie 
wordt er een legale asielroute geopend voor 150-250 duizend 
asielzoekers per jaar. Op basis van vrijwilligheid kunnen de 
Europese landen meedoen. Voor Nederland zou dat –
uitgaande van 250 duizend asielzoekers 20-30 duizend men-
sen per jaar zijn. Het gaat hier wel om echte vluchtelingen. 
Economische vluchtelingen komen het land niet in. Volgens 
onze eigen Frans Timmermans kunnen we op die manier al 
van 60 procent van de aanvragen opzij leggen. 

 Het positieve van het plan is dat als het werkt de asiel-
stroom beheersbaar wordt. We kunnen niet onbeperkt de 
grenzen open stellen. Voorbij een bepaalde instroom komt de 
Nederlands verzorgingsstaat teveel onder druk te staan. 

ECONOMISCHE GELUKSZOEKERS 

 Het negatieve van het plan is dat er een suggestie uit 
naar voren komt dat onze problemen daarmee zijn opgelost. 
Economische gelukszoekers zijn er van alle eeuwen. Dat ging 
niet altijd vreedzaam. In ons land zijn het de Batavieren en 
Kaninefaten geweest, die de Rijn kwamen afzakken en grote 
gedeelten -met steun van Julius Ceasar- van het land van de 
oorspronkelijke bevolking , de Friezen, inpikten. En het waren 
onder andere onze voorouders die bijvoorbeeld in 1838 over 
de heuvels van Noord-Carolina naar beneden kwamen zetten 
en de boerderijen van de oorspronkelijke bevolking, de Chero-

kee indianen, inpikten. Vervolgens werden deze naar een ge-
bied ten westen van de Mississipi verbannen. Onderweg, de 
Trail of Tears, overleden 40 procent van de Cherokee-indianen 
van vermoeidheid en honger. 

AFRIKAANSE BEVOLKING GROEIT 

 Niet alleen zijn migratiestromen van alle eeuwen, maar 
zij zullen de komende jaren in alle hevigheid doorgaan. Niet 
vanwege oorlogen, maar vanwege demografische ontwikkel-
ingen. In Afrika onder de Sahara neemt de vruchtbaarheid van 
vrouwen, die nu staat op 5 kinderen per vrouw, niet af. Daar-
door neemt de Afrikaanse bevolking explosief toe, tot 3,6 
miljard mensen. Dit zal leiden tot grote armoede in die landen, 
tenzij er voldoende economische ontwikkeling komt. Maar 
helaas hebben de meeste landen nog steeds te maken met de 
erfenis van een koloniaal verleden, die hun dwong tot ex-
porteur van grondstoffen. De geschiedenis kent vele voor-
beelden hoe Westerse mogendheden als Engeland en Frank-
rijk hun industriële exportpositie hebben veilig gesteld met 
militaire middelen. Ik hoef slechts te wijzen op de Opium-
oorlog met China. Maar ook Nederland kon er wat van. De 
invoering van het Cultuurstelsel in Java was desastreus voor 
de eigen Javaanse textiel productie, maar zeer goed voor 
Twente, dat vanaf dat moment onbeperkt Javaanse katoentjes 
kon exporteren. Sommige Afrikaanse landen hebben gebroken 
met dat verleden en proberen ook te groeien door het 
bevorderen van de industrie. Maar helaas zijn landen als 
Rwanda en Angola uitzonderingen.  

WELGEMEEND EIGENBELANG 

 Het voorgaande betekent dat we alleen de verwachtte 
stroom van jonge Afrikaanse mannen kunnen stoppen door 
ons volledig te richten op hulp bij hun ontwikkeling. Niet uit 
schuld maar uit welgemeend eigenbelang. Maar ook hier is 
korte termijn denken troef. Ook bij de PvdA. Het budget van 
ontwikkelingssamenwerking is drastisch gereduceerd en 
wordt ook gebruikt voor de opvang van asielzoekers.  

 

Ik heb nog een vraag.  

Zijn we niet met zijn allen gek geworden? 

 

Ruud Knaack 

HET ASIELVRAAGSTUK 
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Fijn om weer aan de slag te zijn! 
 
Na mijn zwangerschapsverlof ben ik eind 
oktober weer gestart met werken. Het 
was ontzettend fijn om thuis rustig te 
wennen aan een nieuw leven nu met 
twee kindjes. We hebben genoten van 
alle lieve berichten, kaarten, bloemen en 
bezoekjes. En met Veerle en Minthe gaat 
het gelukkig goed.  
 
Het was ook heel plezierig om weer aan 
de slag te gaan. Ik ben ontzettend blij dat 
de fractie besloten heeft om  Jan  
Nieuwenburg voor te dragen als vervan-
ger tijdens mijn afwezigheid. Het be-
tekende voor mij dat allerlei zaken uit 
mijn portefeuille door Jan behartigd en 
opgepakt zijn. Dat was dus fijn te-
rugkomen.  
 
Een van de leukste kanten van het 
wethouderschap is dat je je mag be-

zighouden met zo veel verschillende 
zaken. Wat dat betreft was het de afgelo-
pen maanden niet anders. Wat te 
denken van de actualiteiten rond de op-
gedoken Hoornse schilderijen uit het 
Westfries Museum in Oekraine?  
 
Een ander onderdeel van mijn porte-
feuille is sociale zaken. Een van de speer-
punten die wij als PvdA in Hoorn willen 
bereiken is meer aandacht voor het 
voorkomen van schulden. Om hulp vra-
gen gebeurt vaak pas heel erg laat. Zo 
laat, dat soms alle zeilen bijgezet moeten 
worden om bijvoorbeeld een huis-
uitzetting te voorkomen. Daarom willen 
we in Hoorn veel meer aandacht voor 
het voorkomen van schulden.  Late beta-
ling van huur, energie of zorg zijn sig-
nalen die we willen oppakken. De eerste 
stappen zijn veelbelovend .  
Ook zijn we onlangs gestart met discussie 
lessen in groep 8 van de Hoornse ba-

sisscholen. Aan de hand van stellingen 
gaan leerlingen met elkaar in gesprek 
over geld en hoe je er mee kan omgaan. 
 
De laatste actualiteit zijn de gesprekken 
met de Westfriese kerken . Ik ben in 
gesprek over het oprichten van een geza-
menlijk noodfonds. Door nu de samen-
werking te zoeken kunnen we 
ongetwijfeld meer mensen bereiken. Een 
mooie ontwikkeling waar ik veel van ver-
wacht. 
 
Tot zover weer deze update. 
Heb je vragen of opmerkingen? Schroom 
dan niet en neem contact met mij op! 
 
Judith de Jong 
 
j.de.jong@hoorn.nl 
 
 

Judith de Jong, wethouder PvdA 

“Een militaire operatie” 

Zo omschrijft Helen Sijm 10 dagen 

noodopvang voor 180 vluchtelingen met 

9 nationaliteiten. In opdracht van de 

gemeente Medemblik leidde ze dit 

najaar alles in korte tijd in goede banen.  

Gemeente Medemblik stelde de sporthal 

beschikbaar en verzorgde de faciliteiten. 

Vrijwilligerspunt zorgde voor de bemens-

ing. Tolken en 200 vrijwilligers werden 

ingeroosterd, zodat er 25 mensen per 

dag klaar stonden. Ze ondersteunden bij 

de uitgifte van kleding en toiletartikelen, 

maar verzorgden ook de maaltijden en 

brachten bijvoorbeeld mensen naar de 

tandarts. Helen was de locatie-

coördinator. 

Veel ervaringen hebben indruk gemaakt. 

“Ga maar eens tandenborstels, tandpas-

ta etc. uitdelen aan 180 mensen”, lacht 

Helen, “dat verliep nogal chaotisch, die 

eerste ochtend. Maar gelukkig hadden 

we het daarna snel te pakken.”   

“De sfeer was goed, al was het soms een 

puzzel om zoveel mensen met verschil-

lende talen, culturen en religies goed te 

verdelen over de ruimte. Per dag ver-

trokken er vluchtelingen en kwamen er 

weer nieuwe bij. De groep wijzigde 

steeds. De trauma’s van de vlucht, de 

onzekerheid en het totale gebrek aan 

privacy zorgt dan simpelweg voor span-

ning”, vervolgt Helen. “Daarom kwamen 

wij niet in de slaapzalen. De vluchte-

lingen sliepen met z’n vijftienen tussen 4 

tijdelijke wandjes. Toch was dit hún huis 

- hoe klein dan ook – en hun enige plek 

met een beetje privacy. Dat respect-

teerden wij.”   

Helen vindt dat er in het publieke debat 

nogal lichtzinnig wordt gedacht over het 

gemak waarmee de vluchtelingen naar 

Europa komen. “Vluchtelingen hebben 

alles achter zich gelaten, een reis van 

meer dan 6 maanden achter de rug - en 

vooral vrouwen zijn hier vaak letterlijk 

niet zonder kleerscheuren vanaf gek-

omen - ze hebben niets meer, geen pri-

vacy en leven in grote onzekerheid over 

hun toekomst. Ik kan me niet voorstel-

len, dat profiteurs dit over hebben voor 

een onzeker, nieuw bestaan in een ver, 

onbekend land.” Helen heeft allerlei 

mensen gezien; van jonge tot oude men-

sen, van vrijgezellen tot complete gezin-

nen en van arm tot rijk. “Maar’, zegt ze, 

“dat een vrouw met haar pasgeboren 

baby vlucht, toont mij hoe hoog de nood 

is. Ik kan alleen maar diep respect heb-

ben voor deze mensen, dat ze kiezen 

voor hun toekomst en voor die van hun 

kinderen”, besluit ze.  

Noodopvang  Anne-Marie Meijer 
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En wij dan! Bij ons mag er ook 

het nodige gebeuren.  

Dit is geen quote van een verontruste 

partijgenoot. Dit is een opmerking van 

een ontevreden bestuurder van een van 

de Hoornse sportverenigingen nadat er 

een budget van €135.000 is vrijgemaakt 

door het college om het rugbycomplex te 

renoveren.  Er zijn meer verenigingen 

waar het nodige mag gebeuren. 

Deze renovatie is voor de korte termijn. 

De rugbyclub kan nu twee tot drie jaar 

vooruit. Het is zeker geen definitieve 

oplossing. Onze fractie vindt dit niet kun-

nen. In tijden van bezuinigingen een 

dergelijke investering doen is volgens 

ons niet verstandig. Er zou een struc-

turele  investering gedaan moeten 

worden. Wij willen ook een oplossing 

voor de rugbyclub, maar wij zien meer in 

oplossingen z in de vorm van multifunc-

tionele sportaccommodaties, waarbij 

diverse sporters gebruik maken van een 

complex. De rugbyclub had heel goed 

het complex  met HSV Sport kunnen 

delen. Het CDA en de SP zijn het met ons 

eens. Via het indienen van een motie in 

de gemeenteraad wilden wij dat het col-

lege met een raadsvoorstel naar ons toe 

zou komen. De overige partijen wilden 

dit niet steunen.  De komst van een 

groot aantal rugbyclubleden naar de 

raadszaal hebben hier wellicht invloed 

op gehad. De PvdA heeft deze avond 

laten zien dat wij een partij zijn die voor 

goed geoutilleerde sportverenigingen 

gaat. Dat we geld maar een keer kunnen 

uitgeven en dat je dat op een verstandi-

ge manier moet doen.  Gelukkig is dat 

ook zichtbaar ge-

worden bij een groot 

aantal andere vereni-

gingen.  Zij weten dat 

de PvdA staat voor 

sport in Hoorn, dat 

zullen we blijven 

doen! 

COLOFON PROSPECT 
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CONTACTGEGEVENS PvdA 

Hoornse PvdA: 

 www.pvdahoorn.nl 

Arnica Gortzak (bestuursvoorzitter), 0623812194,  

arnicairis@hotmail.nl 

Helen Sijm (bestuurssecretaris), 0681294163 

Helen.sijm.pvda@kpnmail.nl 

Jeroen van der Veer (fractievoorzitter) 0229-273710 

jvanderveer@quicknet.nl 

 

Provinciale PvdA: 

www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

pvda@noord-holland.nl tel. 023-5144389 

 

Landelijke PvdA: 

www.pvda.nl 

pvda@pvda.nl tel. 020-5512155 

ledenadministratie@pvda.nl   tel.  020-5512290 

 

 

 

Onze fractievoorzitter Jeroen van der Veer aan het woord: 
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VLUCHT 
2017 

 
Misschien had niemand verwacht dat het allemaal zo snel zou 

gaan. De verkiezingen in maart 2017 waren turbulent verlo-

pen. Wilders harkte inderdaad net zoveel zetels binnen als 

Maurice de Hond had voorspeld. En natuurlijk hield elke an-

dere partij zich aan de belofte niet zomaar met hem in een 

kabinet te stappen. Vijf maanden duurden de onderhande-

lingen totdat de VVD en het CDA ‘hun verantwoordelijkheid 

namen’ en een paar ministers en staatssecretarissen leverden. 

Mark Rutte had een mooie positie binnen Europa aangeboden 

gekregen. De tijd was rijp voor Wilders. In Duitsland had men 

Angela Merkel op de knieën gekregen. In Frankrijk liep pa Le 

Pen weer in vele microfoons te roepen dat zijn dochter als 

presidente uiteindelijk zijn juiste licht had gezien. En mis-

schien zou het allemaal minder erg zijn geworden wanneer 

Donald Trump niet van het Amerikaanse volk de kans kreeg 

aangereikt om zich nu uit te roepen tot de machtigste presi-

dent van de wereld, die God ooit had geschapen. 

OVERSCHREEUWD 
 

Wij meenden dat het met ons nog best zou kunnen meevallen 

en dat na een korte tijd het gezonde Nederlandse verstand 

weer de boventoon zou krijgen. Maar daar begon het allengs 

minder op te lijken. De openbare meningen werden dagelijks 

overschreeuwd door groepen die we nadrukkelijk niet de aan-

hangers van Wilders mochten noemen. Ze behoorden tot 

groepen waarop de minister-president van Nederland naar 

eigen zeggen absoluut geen zeggenschap had. Elke suggestie 

in die richting was het doorslaggevende bewijs van je eigen 

gekte en je mocht daar bovenop ook nog de of het rambam 

krijgen. Geneesmiddelen daar tegen zaten niet in het ba-

sispakket. 

In de straten zag je af en toe kinderen met T-shirtjes in vrolijke 

kleuren en bedrukt met PEGIDA hoera! Hun ouders droegen 

met trotse blikken een shirt met prominent de letters DTG. 

Demonstranten Tegen Gemeente. ‘Wij zijn nog van het eerste 

uur!’ hoorde ik een van hen opscheppen. ‘Wij waren er al bij 

in Enschede toen we die Onno van Velddinges een lesje 

leerden.’ ‘Mijn tante was van dat bordje Tokkie Power, ik 

weet niet of je je dat nog ken herinneren. Heeft in alle kranten 

gestaan en was ook voor de tv!’ ‘Mijn oom is iets belangrijks 

bij de Nederlandse Volksunie,’ hoorde ik daar over heen poch-

en. Dat waren de mensen die de onuitgesproken wensen van 

de PVV ten uitvoer brachten. 

2018 
 

In 2018 was het geweld tegen alles wat buitenlands aandeed 

gewoon geworden. Wie daartegen in verzet kwam werd mee-

genomen in de acties. Ingegooide ruiten, bekladde gevels en 

in brand gestoken auto’s was de prijs die men moest betalen 

voor linkse terroristische gedragingen tegenover de wil van 

het Nederlandse volk. Wilders trad er niet tegen op. ‘Ik heb 

dat niet bevolen,’ zei hij steeds. ‘Die linkse zogenaamde slacht

-offers hebben dat zelf uitgelokt. Ik keur het natuurlijk niet 

goed, maar onze politie heeft haar handen al genoeg vol aan 

het bestrijden van het islamitische geweld in de wereld en 

vooral in ons land. Als je het niet eens bent met de Neder-

landse normen en waarden, dan rot je maar op!’ 

WAAR MOET JE NAARTOE? 
 

Dat is nu precies wat mevrouw Grosthuizen en ik sterk over-

wegen. En dat doen velen. Maar waar moet je naar toe? Welk 

land wil ons opnemen? Ze zien ons al aankomen! Ik weet van 

partijgenoten dat ze een of andere bemiddelaar hebben 

gecharterd om hen via duistere reisroutes ergens naar toe te 

laten vervoeren. Wij hebben familie in Nieuw Zeeland. Wie 

weet lukt het via dat kanaal. Eén ding moet ik bij aankomst 

wel in de gaten houden. Ik heb net een nieuw mobieltje 

aangeschaft. Daar moet ik niet al te openlijk mee rondlopen.  

 

sjaakgrosthuizen@gmail.com 


