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De laatste charterschepen  

Interview met de schippers Peter     
Veldhuis van de Toekomst en Wouter 
van Dusseldorp van de Egberdina  

Twintig jaar terug hadden vijfentwintig  
charterschepen van de bruine vloot 
Hoorn als thuishaven, nu nog twee. Wat 
is daarvan de oorzaak? 

Peter en Wouter geven  aan dat het aan 
het ontbreken van beleid van de laatste 
decennia ligt; andere havens zoals bijv. 
Muiden, Monnickendam, Enkhuizen  en 
Harlingen hebben juist een groei doorge-
maakt. In de tachtiger jaren nam het 
aantal charterschepen snel toe van ca. 
125 tot ca. 500. De laatste jaren is het 
vanwege regelgeving en marktomstan-
digheden afgenomen tot ca. 400 charter-
schepen.  

Hoorn heeft van de groei  in het begin 
ook geprofiteerd, maar is de concurren-
tie met andere havens niet aangegaan . 
De faciliteiten bleven achter. Schippers 
namen andere havens als thuishaven, 
omdat de ligplaatsen daar beter waren,  
de logistiek van aan- en afvoer van pas-
sagiers beter was en omdat daar het 
bevoorraden en werken aan de schepen 
beter geregeld was. Als je in Hoorn even 
bij je schip moest zijn voor bevoorrading 
of klein onderhoud en je daarvoor je 
auto met materiaal nodig had, riskeerde 
je een parkeerboete.  Ook was het 
opeenvolgende  groot onderhoud  
(Houten Hoofd 2008, Doelenkade 2011 , 
kade Hoofd 2013) tijdens het hoog-
seizoen niet bevorderlijk voor de 
aantrekkingskracht van Hoorn.  

De recente groei van de witte vloot in de 
binnenhaven conflicteert met de bel-
angen van de  bruine vloot. Gasten 
vinden het uiteraard niet aantrekkelijk 
om uit te kijken op de grote witte 
schepen en last te hebben van het lawaai 
en de rook van gene-ratoren. Ze willen 
met het historische schip in een bijpas-
sende historisch haven aanleggen. In 
andere havens is gekozen voor een ge-
scheiden ligging van de schepen.  In 
Enkhuizen liggen ze aan de Nieuwe    
Harlingersteiger en in Medemblik zal de 
witte vloot buitengaats ligplaats moeten 
nemen.  Volendam  weert de witte vloot 
zelfs in z’n geheel vanwege het belem-
merende uitzicht vanaf de druk bezochte 
toeristische kade. Volendam is bang dat 
die kip met gouden eieren lijdt onder de 
witte vloot. 

Ook ziet Peter geen nautische voordelen 
in de aanleg van de luwte maatregelen in 

het vaargebied voor de kust van Hoorn. 
Deze liggen voor de zeilschepen in de 
weg, beperken het vaargebied fors  en 
vormen geen aantrekkelijke vaarbestem-
ming voor passanten. Wat hebben die te 
zoeken op een klein eiland? Die gaan 
liever aan wal in Volendam, Marken, 
Muiden, Monnickendam of Enkhuizen. 
Wouter (ooit opleiding biologie) vraagt 

zich af of de luwte maatregelen ook in 
ecologische zin het meest effectief zijn. 

Gelukkig zijn er, weliswaar wat laat, wel 
verbeteringen in de haven. De steigers 
tegen de kademuren bij het Stenen 
Hoofd zijn prima. Ook de mogelijkheid 
om een bedrijfsparkeervergunning te 
krijgen is een, weliswaar dure (€360,- per 
jaar), verbetering. Frappant overigens 
dat Peter die wel kon krijgen en Wouter 
niet. Deze maatregelen bleken echter 
niet voldoende om het tij te keren.  

Denken jullie dat er nog kansen zijn voor 
de bruine vloot? 

Alleen als Hoorn durft te kiezen voor een 
geode, permanent gescheiden ligging 
van witte vloot en bruine vloot. Daarvoor 
is het wenselijk dat de witte vloot een   
eigen faciliteit buiten de oude binnen-
haven krijgt. Daarnaast zal het aanbieden 
van vaste ligplaatsen met redelijke laad- 
en los voorzieningen noodzakelijk zijn. 
Als optie wordt de noordoostzijde van 
het Oostereiland genoemd en/of de Rou-
aanse Steiger. Deze laatste is nu in ge-
bruik voor de witte vloot. 

Maar  vooral:  “luister wat meer naar de 
schippers”. Maak gebruik van die kennis 
en laat hun  belangen evenwichtig 
meewegen.  Dan was er wellicht geen 
discussie over de definitie van klassieke 
schepen, was de locatie van het bun-
kerschip beter gekozen en hadden de 
schippers de vraag van hun passagiers: 
“Waar is de Halve Maan?” niet hoeven te 
beantwoorden met: “ Die ligt verborgen 
achter het Oostereiland”.  

Jan Kollen 

De beslissing van bruine vloot schip-
pers om Hoorn al of niet te bezoeken 
wordt vooral bepaald door de onze-
kerheid of er witte vloot in de haven 
ligt. Ze weten met het huidige beleid 
nooit zeker of het Houten Hoofd vrij is 
van witte vloot schepen.  
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HET GAAT NERGENS OVER 

 Steeds vaker merk ik dat de politiek mij begint tegen te 
staan. Dat geldt ook voor de PvdA. Dat komt omdat de politiek 
steeds minder over politiek gaat. Het is de waan van de dag 
die regeert en ook berusten de politieke standpunten steeds 
minder op feiten, maar op ongefundeerde aannames. Zo 
roept Wilders constant dat de grenzen op slot moeten. Maar 
op geen enkele wijze wordt aangegeven hoe dat moet. Komt 
er een hek om Nederland op de grens met België en 
Duitsland? Wordt elk zandpad bewaakt door een groot aantal 
marechaussees? Niemand die daar iets over zegt. Maar wel is 
er heel debat over de afwezigheid van Rutte. Alsof zijn aan-
wezigheid invloed zou hebben gehad op de toestroom van 
asielzoekers. En verder gaat het nergens over. 

 

PERSPECTIEF ONTBREEKT 
Dan was het wel anders in de bakermat van de 

democratie in de stadstaat Athene. Het kunnen discussiëren 
onder gelijken, mannen die voldoende bezit hadden om niet 
zelf te hoeven werken en dus onafhankelijk waren, werd ge-
zien als de enige vorm van vrijheid. Daarentegen werd de 
huishouding, de privésfeer, gezien als het terrein van 
onvrijheid, waar vrouwen en slaven het zware werk moesten 
doen. Van deze debatten over onder andere de kenmerken 
van het goede leven plukken wij nog steeds de vruchten. De 
huidige filosofie en denken is nog steeds doordrenkt met de 
gedachten van Plato en Aristoteles. Vergelijk de situatie in 
Athene met die van vandaag. Het lijkt thans alsof men alleen 
in het gezin nog veilig en vrij is. Daarentegen bestaat het poli-
tieke domein slechts uit graaiers en zakkenvullers. Deze men-
sen hebben alleen nog oog voor hun herverkiezing en kunnen 
niet betrapt worden op een langetermijnvisie of een           
perspectief op de toekomst. 

 

NAAR EEN NIEUW SOCIAAL CONTRACT  
 Hoewel het bovenstaande vrij gechargeerd is, zit er wel 
een kern van waarheid in. De politiek is steeds vluchtiger ge-
worden. Is er dan geen enkel lichtpuntje te vinden? Gelukkig is 
dat er mijns inziens wel. Op 24 september j.l. heeft Lodewijk 
Asscher de Dreeslezing gehouden met als titel ‘Naar een 
nieuw sociaal contract: over de waarde van de middenklasse’. 

Daarin schetst hij een beeld dat door robotisering en globalis-
ering de middenklasse langzaamaan verdwijnt. Groeiden tot 
voor kort de lage inkomens door naar de middenklasse, thans 
zien wij een omgekeerd proces; mensen uit de middenklasse 
raken werkloos en zullen lage inkomens verdringen op de ar-
beidsmarkt. In vergelijking met 1995 is het werkgelegen-
heidsaandeel van de middenberoepen afgenomen met 7 pro-
cent. Tegelijkertijd werkt 35 procent van de mensen als ZZP-er 
of als flexwerker.  Die concurrentie heeft er ook toe geleid dat 
de onderste 40 procent er in koopkracht vanaf 1975 op 
achteruit is gegaan met 3 tot 7 procent. Aan de andere kant 
zijn de rijken alleen maar rijker geworden. 
 
 

FRAUDE BESTRIJDEN 
Wat moeten we volgens Asscher doen? Allereerst 

moeten we streng zijn tegen fraude en belastingontduiking. 
Internationale bedrijven betalen nauwelijks vennootschaps-
belasting. Verder moet de strijd worden aangebonden met 
ongereguleerd flexwerk en schijnconstructies. Maar tegelijk-
ertijd moeten we ons wel kunnen aanpassen aan verander-
ingen in de samenleving. Dat zal hoge eisen stellen aan ons 
onderwijs. 

 

LEREN LEVEN 
Met de analyse van Asscher ben ik het eens. Het is 

goed dat hij bijna als eenling wijst op de mogelijkheden, maar 
ook op de gevaren van de komende robotisering voor de fac-
tor arbeid. Maar mijns inziens is zijn analyse slechts een begin. 
Hoe lang moeten we nog groeien? Wanneer is genoeg        
genoeg? Moeten we in de toekomst nog steeds mikken op 
banen van 36 uur? Moeten we niet opnieuw streven naar ar-
beidstijdverkorting? En wat doen we dan met die nieuwe  vrije 
tijd? Moeten wij die tijd louter besteden aan televisiekijken en 
funshoppen, of moeten we opnieuw leren dat er ook nog an-
dere dingen zijn die het leven waard maken om geleefd te 
worden. 

PvdA aan ZET 
Op al die vragen zal eens een antwoord moeten 

komen. Juist van de PvdA. Het is Lodewijk Asscher die een 
begin heeft gemaakt van een analyse over de toekomst. Daar 
ben ik blij om. Misschien ben ik alleen om Lodewijk Asscher 
nog lid van de PvdA. 

Column door Ruud Knaack 

Politiek begint me tegen te staan, maar Lodewijk Asscher niet! 
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De PvdA trekt de wijken in! Op 
woensdagavond 7 oktober heeft de PvdA
-Hoorn een wijkbijeenkomst georgani-
seerd in de Grote Waal. De Grote Waal is 
een wijk waar nu veel plaats vindt. De 
grote renovatie van de Sterflats schieten 
al aardig op, maar de komende jaren zal 
er ook flink gewerkt worden aan de Siri-
usstraat en omgeving. De flats aan de 
Siriusstraat zullen door eigenaar Inter-
maris gesloopt en herbouwd worden. De 
gemeente zal de openbare ruimte gaan 
opknappen. Deze herstructurering was 
dan ook één van de gespreksonderwer-
pen tijdens de discussieavond die onder 
leiding stond van raadslid Simon     
Broersma. Raadslid Dilek Bilgen heeft 
een uitleg gegeven over de stand van 
zaken rond het stadsstrand. Ontwerpen 
zijn al gepresenteerd door de gemeente 
en over het parkeren wordt nog 
nagedacht. Bewoners van de sterflats 
willen het parkeren liever niet ter hoogte 
van de flats hebben, want het geluid 
weerkaatst tegen de gevels. Andere 

zaken die naar voren werden gebracht 
door de aanwezige bewoners waren het 
winkelcentrum dat een opknapbeurt 
verdient. De eigenaar is zich aan het be-
raden. Als hij toch aan de slag gaat, dan 
ook graag de Deka Markt naar de begane 
grond brengen, aldus een bewoonster. 

‘Oudere mensen hebben nu moeite met 
de trappen en de loopband, die vaak 
stuk is’. Ook noemde een meneer de 
Zuiderkruisstraat en omgeving, daar par-
keren veel bezoekers van de binnenstad 
gratis hun auto, waardoor bewoners 
geen plek meer hebben. Een oplossing 
zou zijn om vergunning parkeren in te 
voeren aldus Simon Broersma. Ook 
waren er opmerkingen over de openbare 
ruimte. De gemeente is nu in de         
Molenbuurt de riolen en de bestrating 
aan het vernieuwen. Op veel plekken 
worden oude kapotte tegels te-
ruggebracht, aldus een bewoner van de 
Verfmolen. Mede door prioriteiten stel-
len in verband met bezuinigingen 
worden de herbestratingen sober uitge-
voerd ,maar kapotte tegels terugleggen 
is niet de bedoeling aldus Simon Broers-
ma, dit wordt nader uitgezocht. Ondanks 
de matige opkomst zijn de raadsleden 
weer goed geïnformeerd over de Grote 
Waal. De fractie zal met de verschillende 
punten aan de slag gaan. 

Wijkbijeenkomst Grote Waal (Steven de Waart) 

Yvonne van Mastrigt is per 14 septem-
ber 2015 als waarnemend burge-
meester van de gemeente Hoorn gestart 

Op 29 juni jongstleden werd bekend ge-
maakt dat burgemeester Onno van         
V eldhuizen per 1 oktober burgemeester 
van Enschede wordt. Omdat het nog 
enige tijd duurt voordat een nieuwe 
burgemeester geïnstalleerd kan worden, 
is het gebruikelijk om tijdelijk een 
waarnemend burgemeester aan te stel-
len. Daarom hebben op 25 augustus de 
fractievoorzitters van  de Hoornse raad, 
de griffier, wethouder Pijl en de gemeen-
tesecretaris de Commissaris van de Ko-
ning Johan Remkes bezocht. Hier kregen 
zij de keuze uit twee kandidaten. De 
keuze viel op mr. Yvonne P. van Mastrigt. 

Yvonne van Mastrigt 
Mevrouw Van Mastrigt was van decem-
ber 2012 tot mei 2015 lid van het college 
van Gedeputeerde Staten van Gronin-
gen.  Daarvoor was zij van mei 2009 tot 
december 2012 burgemeester van 
Hoogezand-Sappemeer. Van 2004 tot 
2009 was zij burgemeester van Winsum. 

Van 1998 tot 2004 was zij voorzitter van 
de Raad en het Dagelijks Bestuur van de 
Deelgemeente IJsselmonde in Rotter-
dam. Zij is 50 jaar en lid van de PvdA. 

Nieuwe burgemeester 
De waarnemend burgemeester blijft in 
Hoorn actief totdat een nieuwe burge-
meester wordt geïnstalleerd. De ge-
meente Hoorn verwacht dat de gemeen-
teraad eind oktober 2015 het functiepro-
fiel voor de nieuwe burgemeester kan 
vaststellen. Volgens de planning wordt 
de vacature in november opengesteld, 
waarna een uitgebreide selectieproce-
dure volgt. In mei 2016 zou de nieuwe 
burgemeester geïnstalleerd kunnen 
worden in de raad.  

De redactie van Prospect verwelkomt 
haar en hoopt dat haar burgemeester-

schap een succes wordt!  

PvdA Burgermeester Yvonne van Mastrigt (Steven de Waart) 
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Ben Tap werkt aan het  

Waterfront 

Interview met wethouder Ben Tap (D66) 
over Waterfront en havenzaken 

 

Ben geeft aan dat het door de raad vast-
gestelde Programma Waterfront de 
leidraad vormt voor het verbeteren van 
de relatie van Hoorn met het Marker-
meer. De ligging van Hoorn aan het wa-
ter moet beter worden benut. In het 
programma Waterfront wordt een visie 
gegeven op de ontwikkeling van het 
Stadsstrand in combinatie met de 
dijkversterking, de Westerdijk, de Oude 
Schouwburglocatie, De Hoornse Haven, 
Marina Kaap Hoorn en de geplande luw-
temaatregelen van RWS in het Marker-
meer. Op een paar van die onderwerpen 
geeft Ben een toelichting. 

 

Stadsstrand 

Hoorn wil de aanleg van een stadsstrand 
in combinatie met de dijkversterking. 
Door die combinatie wordt het financieel 
haalbaar om een groot stadsstrand aan 
te leggen. PvdA Hoorn nam in 2008 het 
eerste initiatief. Dat initiatief is door de 
opéénvolgende colleges overgenomen. 
Enkele belanghebbende partijen hebben 
nog twijfels over nut en noodzaak van de 
dijkversterking. Alle ambtelijke adviezen 
wijzen in de richting van een 
noodzakelijke versterking om het land 
achter de dijk veilig te beschermen. Eind 
2015 neemt de verantwoordelijke minis-
ter de definitieve beslissing. Ben Tap 
geeft aan dat hij graag zo spoedig mo-
gelijk wil starten. 

 

Westerdijk 

De provincie wil in combinatie met de 
dijkversterking een buitendijks fietspad 
aanleggen van Amsterdam naar Hoorn. 
Dat betekent dat Hoorn per fiets een 
aantrekkelijker bestemming wordt. In de 
Hoornse plannen is voorzien om dat  
fietspad buiten langs de dijk door te 

trekken richting Visserseiland en af te 
laten buigen naar De Rode Steen. Enkele 
bewoners langs de Westerdijk vrezen 
voor extra overlast. De raad heeft echter 
besloten om het fietsplan door te zetten. 
Wel zal het fietspad zo ingepast worden 
dat de overlast wordt beperkt. 

 

Hoornse Haven 

Recent is de nieuwe haven verordening 
met de haven atlas vastgesteld. Die geeft 
ligplaatsen en liggelden voor bepaalde 

scheeptypes aan. Bruine vloot bijvoor-
beeld bij Houten Hoofd, Stenen Hoofd en 
Veermanskade, witte vloot (rivier 
cruiseschepen) langs Oostereiland en bij 
groot aanbod incidenteel aan Houten 
Hoofd. 

Ben geeft aan dat de witte vloot voor de 
gemeente Hoorn het enige renderende 
onderdeel is. Daarnaast is het uiteraard 
ook goed voor de lokale economie.    
Bruine vloot en jachten zijn op basis van 
liggelden niet kostendekkend voor de 
gemeente Hoorn. Dat is een belangrijke 
factor om de witte vloot in de haven te 
faciliteren en te laten afmeren op de 

door hen gewenste toplocatie . Hoorn is 
na Amsterdam de meest gewenste 
bestemming. Dat hoeft volgens Ben niet 
te conflicteren met de bruine vloot 
omdat de piek voor de witte vloot in het 
voorjaar ligt en die van de Bruine Vloot 
in de zomer. 

Ben wil ook graag weer de bruine Vvoot 
terug, maar geeft aan de verwachtingen 
daarvan niet te romantiseren. Terug naar 
tien bruine vloot schepen met een vaste 
ligplaats zal al mooi zijn. Door regelge-
ving, marktverandering en trek naar het 

IJsselmeer is het aantal potentiële bruine 
voot schepen voor Hoorn afgenomen. 
Het creëren van goede op en afstapmo-
gelijkheden is een probleem. In het 
verleden gebeurde dat veel op het toen 
nog doodlopende Stenen Hoofd. Nu is 
dat de doorgang naar het Oostereiland.  

 

Rede van Hoorn 

De gemeenteraad heeft opdracht 
gegeven om de haalbaarheid van de 
Rede van Hoorn te onderzoeken. Dat 
initiatiefplan van de PvdA biedt lig-
plaatsen voor de witte vloot aan de 
zuidkant van het Visserseiland in het 
Markermeer achter de havenloods. Daar-
door zijn de schepen vanaf het land nau-
welijks zichtbaar en liggen ze toch dicht 
bij het stadscentrum. Ben ziet de Rede 
van Hoorn als aanvulling op de lig-
plaatsen aan het Oostereiland. De 
noodzaak tot aanleggen aan het Houten 
Hoofd vervalt wel.  Enkele andere par-
tijen (waaronder de PvdA) zien liever dat 
alle witte vloot schepen aan de ‘Rede 
van Hoorn’ gaan aanleggen, zodat de 
oostzijde van het Oostereiland vrijkomt 
voor meer bij de oude haven passende 
schepen. 

 

Jan Kollen 

Ben Tap: “Witte Vloot brengt geld op 
en is goed voor de lokale economie”.  

Ben Tap: “Ik wil ook graag de Bruine 
Vloot terug. Ik streef naar ca. tien vaste 
ligplaatsen voor bruine charter-
schepen.” 
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Jan Nieuwenburg, tijdelijk wethouder PvdA 

Voor het eerst in de Hoornse geschiedenis is een wethouder 
met zwangerschapsverlof gegaan. Judith de Jong wordt vanaf 
6 juli 2015 tijdelijk vervangen door Jan Nieuwenburg. Reden 
voor de  Prospectredactie om aan deze Haarlemmer te vra-
gen wie hij is: 
 
Mijn naam is Jan Nieuwenburg, ik ben 47 en op 15 oktober 
wordt ik 48. Ik woon in Haarlem en ben getrouwd met Elsbeth 
en ik heb 3 jonge dochters van 6 jaar, 8 jaar en 11 jaar.  
 
Dat lijkt me een zware taak, vader zijn en een drukke baan in 
een andere stad.    
Ja, toen ik in Haarlem wethouder was had ik het niet minder 
druk maar je bent nu wel meer weg. Het is al snel een uurtje 
met de trein. Ik maak lange dagen. Dus het eten schiet er thuis 
ook wel eens bij in, en daar moest ik aan wennen. Maar ze 
worden steeds groter en wennen er ook steeds beter aan. 

Welke opleiding hebt u genoten? 
Ik heb eerst VWO gedaan in Haarlem en Heemstede en vervol-
gens ben ik in militaire dienst geweest en heb ik daar een 
opleiding gedaan bij de school militaire inlichtingendienst in 
Ede. Van daaruit ben ik gedetacheerd bij een tankbataljon en 
daar heb ik me verder ontwikkeld op het gebied van de 
gevechtsinlichtingen. Daarna ben ik rechten gaan studeren 
aan de universiteit van Amsterdam. Ik heb staats- en bestuurs-
recht en arbeidsrecht gedaan.   
 
Waarom hebt u voor de PvdA gekozen? 
Mijn grootouders  waren heel actief voor de PvdA, dat was in 
de Haarlemmermeer, een buurgemeente van Haarlem. Mijn 
grootvader aan vaderskant was werkzaam in het onderwijs en 
daarnaast ook redacteur van het partijblad. En mijn andere 
grootvader heeft zijn oorsprong in Friesland, daar was hij al 
heel actief voor de PvdA. Hij is daarna naar Haarlemmermeer 
verhuisd en is toen een tijd lang afdelingsbestuurder geweest. 
Dus vooral veel op de achtergrond. Ik ben politiek actief ge-
worden tijdens de WAO crises. Begin jaren 90 ben ik lid ge-
worden van de PvdA.  Het is begonnen met dat ik altijd al lid 
wilde worden van een politieke partij. De PvdA was voor mij 
de meest voor de hand liggende, omdat deze partij een goede 
stedelijke agenda had. Deed veel aan het bevorderen van een 
goed sociaal klimaat, gaf mensen echt de kans om zich te ont-
wikkelen. Ik heb zelf een uitgesproken opvatting over de rol 
die de overheid kan hebben om mensen een kans te bieden, 
om zich te ontwikkelen. Voor mij is dat een belangrijke 
drijfveer. Dat is niet een vanzelfsprekendheid die je aan de 
markt kan overlaten, dan raken mensen echt in het gedrang.  
Ik heb die kans zelf ook gehad, ik heb in mijn leven ook te-
genslagen gehad maar weet hoe belangrijk het is, dat je men-
sen (en kinderen) op de been kunt houden in welke omstan-
digheid ze ook zitten.     
 
Hoe heeft uw politieke carrière er tot nu toe er uit gezien?     
Ik werd actief in Haarlem. Allereerst heb ik dingen in de PvdA 
campagnes van 1994 en 1998 gedaan. Ik kwam in 1998 in de 
gemeenteraad terecht op nummer 11.  Vervolgens ben ik 8 
jaar gemeenteraadslid geweest en heb mijn bestuurlijke loop-
baan kunnen vervolgen in het college van B en W. Dat heb ik 8 
jaar met heel veel plezier gedaan. Dat is gestopt vorig jaar 
mei.  
 
 



 

Nederland sterker & socialer 7 

Dat was ook een eigen keuze omdat ik vond dat ik het zelf met 
16 jaar lang genoeg had gedaan, had toen veel kansen gekre-
gen van je eigen partij in de stad. Er deed zich ook een goede 
opvolger aan, die heb ik toen de gelegenheid gegeven om 
wethouder te worden. Daarnaast was ik wel weer kandidaat 
maar ben daar, omdat we geen 2 PvdA wethouders konden 
leveren mee gestopt. Maar ik ben afgelopen maart geïn-
stalleerd tot lid van provinciale staten, dat wilde ik ook heel 
graag doen. Nou, het is voor mijzelf mooi dat ik op de laatste 
plek, de 7e plek uiteindelijk, lid ben geworden van Provinciale 
Staten. En vanaf 6 juli dus ook tijdelijk wethouder in Hoorn.  
 
 
Waarom wilt u Judith de Jong vervangen als wethouder?       
Ik vind allereerst omdat de pvda de grootste partij in Hoorn is, 
ook een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om ook de 
stad te besturen. Er ligt een solide coalitieakkoord met grote 
plannen. Toen ik gebeld werd met de vraag of ik dat wilde 
doen, wel tijdelijk, vroeg ik mezelf af wat kan mijn toege-
voegde waarde zijn in die periode van 16 weken. Ik heb de 
toegevoegde waarde wel gezien, omdat ik vind dat de PvdA als 
grootste partij ook een belangrijke rol heeft in de continuïteit 
van bestuur. In het organiseren van een goed bestuurlijk 
klimaat en waar iedereen mee kan doen en kan meedelen in 
de stad. Het gaat om een belangrijke rol op het gebied van 
sociale zaken waar veel aan de hand is. Dus ik zag het als een 
enorme uitdaging op financiën, om te zorgen dat er een goed 
solide beleid is ,waarbij de sterkste schouders de zwaarste 
laten dragen en mensen met kleine beurzen worden ontzien. 
Maar toch zo veel mogelijk kansen bestaan voor mensen om 
zich te ontwikkelen. En cultuur en kunstzaken is een prachtige 
uitdagende portefeuille, omdat er op het gebied van kunst-
zaken, toerisme en de bevordering van het profiel van de stad 
veel op de agenda staat. Ik had zelf nooit zo’n behoefte om 
direct weer wethouder te worden, maar toen Judith belde was 
ik gelijk enthousiast. Hoorn is twee keer zo klein als Haarlem 
maar wel een stad, het heeft een belangrijke regiofunctie en 
het heeft als stad een paar leuke, voor mij verrassende en 
nieuwe elementen in zich. De verbinding met het water, ik ben 
zelf een dol enthousiast watersporter. Er ligt een ambitieuze 
agenda om Hoorn beter te laten aansluiten bij de metropool 
regio Amsterdam , en daar ben ik heel lang actief geweest, als 
Haarlems stadsbestuurder.  
 
Hebt u wat van Hoorn geleerd? 
Ja, met name de manier waarop Hoorn met de historie en  
archeologie van de stad omgaat. Bij veel mensen maakt het 
toch diepe indruk waar die stad nu vandaan komt en waar hij 
naar toe moet. Er ligt een behoorlijke ambitie en ik vind dat 
Hoorn daar heel zelfverzekerd mee bezig is. Niet alle steden 
doen dat. En Hoorn doet dat bij uitstek en ik vind het heel leuk 
om dat te zien en daar kan ik veel van leren.  
 
 

U bent voor 80% wethouder en voor 20% Statenlid in Noord 
Holland. Is dat een voordeel of een nadeel?  
Wat enorm helpt is dat je als provinciaal Statenlid kennis 
maakt met een ander deel van de provincie, en dat je weet 
wat er speelt. En het versterkt Hoorn dat je weet welke 
uitdagingen de provincie op het pad heeft. De PvdA is ook  
weer lid van het college van gedeputeerde staten. Natuurlijk 
zeg ik in het college daar wat over. Het zijn twee verschillende 
bestuurlijke verantwoordelijkheden waarbij je strikt moet 
onderscheiden dat er ook geen belangen verweving gaat 
plaatsvinden. Als er strijdige belangen zijn dan onthoud ik me 
van stemming in de provincie. Dat is tot nu toe nog niet voor-
gekomen.  
 
Waarom bent u voor de periode van 6 juli tot en met 25 ok-
tober benoemd?   
De vervanging zoals die door de wet geregeld is voorziet in een 
periode van 16 weken. De bedoeling is dat we de komende 
twee weken met elkaar zullen bepalen in overleg met de frac-
tie en Judith wanneer Judith weer herstart.  
  
Wat is uw portefeuille?/Waar houdt u zich mee bezig? 
Het gaat om Financiën, zorgen dat er ook een meerjarig 
sluitende begrotingsbeeld is.  Dus uit de rode cijfers blijven. Er 
ligt al een behoorlijke bezuinigingstaakstelling, vastgesteld in 
de kadernota, maar die moeten hier en daar nog worden 
uitgewerkt. Daar zijn we heel hard mee bezig. Ik reken het tot 
mijn taak om dat solide en sociaal te doen.  Cultuur en kunst-
zaken, er speelt veel met de monumentendagen achter de rug, 
het centrum voor de kunsten speelt nu. Er is besluitvorming, 
hoe gaan de verschillende organisaties straks samenwerken? 
We zijn intensief met betrokken organisaties in gesprek. Wat 
ook speelt is alles rondom sociale zaken. De decentralisaties, 
de rol die je als wethouder financiën hebt, is om met de 
collega’s in het  college er voor te zorgen dat alles wat je hebt 
afgesproken ook uitgevoerd wordt. En dat de organisaties 
waar we contracten mee hebben zorgen voor goede zorg en 
goede jeugdzorg. Maar ook werk, met name onze uitvoerings-
instantie op het gebied van uitkeringen en reintegratie 
Werksaam, zich aan de afspraken kan houden binnen de fi-
nanciële taakstelling die we hebben. Dat vergt stuur-
manskunst.  
 
Tenslotte, kunnen PvdA leden nog contact met u opnemen? 
Jazeker, heel makkelijk via e-mail: J.nieuwenburg@hoorn.nl. Ik 
heb veel partijgenoten gesproken via het bestuur van de 
afdeling en ik ben veel in de stad. Ik heb al veel mensen 
gesproken over hun drijfveren en ideeën over hoe het in de 
stad verder moet.   
 

Steven de Waart 



 

Nederland sterker & socialer 8 

Onze PvdA wethouder Judith de Jong is 

vanaf 6 juli 2015 met zwangerschapsver-
lof gegaan. Zij heeft daarmee een 
primeur: er was in Nederland nog nooit 
een wethouder met zwangerschapsver-
lof gegaan. Op 18 juli 2015 is zij bevallen 
van een twee dochters: Veerle en 
Minthe. Inmiddels is ze de eerste 
maanden bijgekomen van deze 
ongetwijfeld zware periode. Reden voor 
de Prospectredactie om haar te vragen 
hoe het met haar en haar man David 
Michel gaat: 

Ja, het gaat goed. We zijn lekker aan het 
genieten met het hele gezin en dat be-
valt me erg goed. 

Hoe bevalt het moederschap tot nu toe?  

Het is een bijzondere ervaring. Het zijn 2 
hele lieve meiden. Ze hebben goed ont-
wikkelde longen en we zijn er dag en 
nacht mee bezig. Het is wel afzien maar 
toch een heel mooie ervaring. 

Op 25 oktober loopt de 16 weken van je 
zwangerschapsperiode af. Ga je dan  
weer aan het werk? 

Ja. Ik voel me weer vol met energie zitten 
en heb veel zin om weer naar mijn werk 
op het stadhuis te gaan. De kinderen 
gaan binnenkort 3 en een halve dag naar 
de crèche. Dat zal voor David en mij  
maar vooral voor hen wel even wennen 
worden. Maar dat gaat zeker lukken!  
Steven de Waart 

Judith heeft zin om het wethouderschap weer op te pakken 

We mogen ons zorgen maken over de 
psychiatrische zorg voor de komende 
tijd. Dat werd duidelijk tijdens de dis-
cussiebijeenkomst die de PvdA op 30 
september belegde in het buurtcentrum 
in de Kersenboogerd.  Een flinke groep 
van cliënten en organisaties sprak met 
elkaar over de stand van zaken en de 
wensen voor de toekomst.  

Leo de Roos, ervaringsdeskundige uit 
Zaanstad, maakte duidelijk hoe be-
langrijk de inzet is van ervaringsdeskun-
digen, betaald of als vrijwilliger, voor het 
herstel van mensen die hulp nodig heb-
ben en houden. ‘Ik heb van mijn herstel 
mijn beroep gemaakt,’ is een uitspraak 
van hem. In Zaanstad denkt het GGZ over 
de inrichting van een ‘herstelwerkplaats’, 
waarin ook vrijwilligers een rol blijven 
spelen. Het is niet vreemd of een poging 
om op een koopje zorg te bieden door te 
werken met vrijwilligers. Zij  boeken juist 
succes en daar gaat het juist om. 

De bezuinigingsopdracht voor de ge-
meenten hakte er behoorlijk in. Mede-
werkers en cliënten van  MEE, een hulp-
organisatie voor mensen met een 
beperking geven aan dat hulp drastisch 
minder is geworden. Ook Regionale 

CliëntenOrganisatie De Hoofdzaak moet 
zien hoe daar mee om te gaan. De GGZ 
betaalde tot voor kort hun organisa-
tiekosten van uit het inzicht dat zij uiterst 
nuttig werk verrichten in opvang- en her-
stelwerk van mensen die in de 
problemen zijn gekomen. De organisatie 
beschikt over veel vrijwilligers met erva-
ringsdeskundigheid, die ook regelmatig 
bijgeschoold worden. Nu dreigt GGZ hen 
niet meer te betalen, vanwege bezui-
nigingsmaatregelen waarmee zij worden 
geconfronteerd. 

 Cliënten gaven aan hoe zij door overheid 
en instanties waarop zij zijn aangewezen 
om hun zorgbehoeften te kunnen blijven 
betalen worden gekort op de zorgkosten. 
Ook door verplichte eigen bijdragen kan 
dat oplopen tot boven 2000 Euro per 
jaar. Voor minder draagkrachtigen en 
ook door jongeren kan dat een reden zijn 
maar helemaal af te zien van een vraag 
om hulp. Het ziet er helaas naar uit dat 
een aantal zorgbehoevenden in de kou 
komt te staan. 

De bijeenkomst werd door de deelne-
mers als zeer nuttig ervaren. Simon 
Broersma, zelf werkzaam in de zorgsec-
tor en raadslid in Hoorn en Jeroen van 

der Veer, fractievoorzitter van PvdA in 
Hoorn zegden toe alle opmerkingen mee 
te nemen in de debatten over de zorg die 
de komende tijd nog regelmatig zullen 
plaatsvinden. Daarnaast zal het verslag 
van de bijeenkomst worden 
doorgespeeld naar onze partijgenoten in 
het Haagse en in de provincie.  

Discussiebijeenkomst over de psychatrische zorg (Peter Ursem) 

Ed Wagemaker  draagt Prospect over 

Afgelopen voorjaar heeft Ed Wagemaker 
besloten te stoppen met zijn werkzaam-
heden voor de Prospect. Vanaf de start 
in 2003 heeft hij als fractievoorzitter van 
de PvdA in Hoorn de ingewikkelde lokale 
politiek eenvoudig gemaakt voor niet 
ingevoerde leden. Na zijn vertrek naar 
de provincie bracht hij als columnist 
vanaf 2008 de provinciale politiek –waar 
veel mensen niets van wisten- dichtbij 
en maakte het herkenbaar. Ook heeft hij 
vanaf 2006 de opmaak en vormgeving  
van dit ledenblad voor zijn rekening ge-
nomen. Door zijn professionaliteit en 
creativiteit heeft Prospect een enorme 
verandering ondergaan zodat de stijl nu 
niet meer weg te denken is.  Ed, we 
zullen je bijdragen missen.  

Steven de Waart 
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Standpunten PvdA—Waterfront 

Standpunt PvdA Rede van Hoorn: 

De PvdA wil een eigen ligplaats voor de witte vloot. Het door ons geïnitieerde plan “De Rede 
van Hoorn” , waar de witte vloot afmeert aan de zuidzijde van het Visserseiland lijkt ons 
zeer geschikt. Wel dichtbij de stad, maar niet in het zicht vanaf de oever en niet te dicht bij 
bestaande huizen.  De witte vloot schepen blijven op die manier uit de historische haven en 

de karakteristieke uit straling wordt niet aangetast. Ook andere boten kunnen gebruik maken 
van de rede en zo ontstaat er levendigheid.  

Standpunt PvdA witte vloot:  

De PvdA wil geen witte voot schepen aan het Houten Hoofd. De witte vloot die nu afmeert 
aan het Oostereiland kan straks in z’n geheel verplaats worden naar de Rede van Hoorn. De 

witte vloot biedt economische kansen en dat kan verzilverd worden als de witte vloot een 

Standpunt PvdA bruine vloot:  

De eigen Bruine Vloot van Hoorn is mede door het ontbreken van beleid in het verleden 
afgenomen van 25 naar 2 charterschepen. We willen met actief beleid weer streven naar 
meer vaste ligplaatsen voor de eigen Hoornse bruine vloot 

Standpunt PvdA Kaap Hoorn: 

Kaap Hoorn had de nieuwe grote jachthaven van Hoorn moeten worden. Dat is niet ge-
lukt.  PvdA wil actief op zoek naar nieuwe voor Hoorn attractieve mogelijkheden. Durfspor-
ten en andere creatieve gebruiksvormen spreken ons aan. 

Standpunt PvdA Stadsstrand: 

In 2008 heeft PvdA Hoorn het initiatief genomen tot aanleg van een stadsstrand in combi-
natie met dijkversterking. Daardoor is een betaalbaar en verrijkend plan tot stand gek-
omen dat voor Nederland uniek is. PvdA Hoorn wil dat het strand straks een levendige 
uitstraling krijgt binnen de huidige budgetten. 

Standpunt PvdA Dijkversterking: 

De dijkversterking van Enkhuizen naar Hoorn heeft voor veel overlast gezorgd. Door het 
combinatie alternatief van de PvdA van de dijk en stadsstrand kan de dijk grotendeels vanaf 
het water worden aangelegd. Dat scheelt aanzienlijk in overlast. De PvdA wil dat de 
resterende overlast geminimaliseerd wordt. 

Standpunt PvdA Westerdijk: 

Bij de dijkversterking komt er een fietspad en een wandelpad onderaan de dijk. Dit zorgt 
voor een aantrekkelijke wandel- en fietsroute. 

Standpunt PvdA Julianapark:                     

Het Julianapark moet een groene oase blijven en wij willen daar geen woningen. Wel kan er 
gekeken worden naar initiatieven om het park levendig te maken. Dit mag niet ten koste 
gaan van het karakter van het park. 
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Jur Sluis, 63 jaar 

Ik vind heel Hoorn een parel aan het IJs-

selmeer. Neem nou de dijk, dat vind ik 

een plaatje. Niet alleen de haven, het 

havenkwartier en de binnenstad. Dat is 

interessant voor winkelend publiek en 

toeristen, maar alles daar om heen 

maakt Hoorn tot een parel voor recrean-

ten. Ik kom veel bij voetbalclub Hollandia 

en vanuit de kantine staan alle be-

zoekende clubleden en spelers altijd vol 

bewondering uit te kijken over het IJssel-

meer. Ze vinden het uitzicht prachtig! 

Dat grote wateroppervlak naast onze 

stad is uniek met de fantastische re-

creatiemogelijkheden in de vorm o.a. 

zeilsport, zwemsport, surfmogelijkheden 

etc. Een heel andere situatie dan in an-

dere Noord-Hollandse steden, zoals Alk-

maar of Haarlem. Hoorn biedt zoveel 

meer en dat moet de gemeente uit-

buiten! De gemeente zou veel meer 

moeten doen met de recreatie langs de 

hele kustlijn – van de Galgenbocht tot 

Schellinkhout – en zich niet alleen 

moeten concentreren op de binnenstad 

en de haven. De dijk langs de Grote 

Waal, de Westerdijk, de dijk naar Schel-

linkhout; al dat omliggende gebied 

maakt Hoorn aantrekkelijk. Ik vind dat 

dijkenlandschap prachtig!  

 

 

 

 

Joep van der Linde, 68 jaar 

Wij wonen al 43 jaar in Hoorn. Ik vind dat 

Hoorn als ‘parel aan het IJsselmeer’  alle 

bewoners toebehoort. Natuurlijk is het 

belangrijk, dat de ‘witte vloot‘ ons als 

havenstad op de kaart zet, maar naar 

mijn idee profiteert daar alleen een 

handjevol horecagelegenheden en win-

kels van. De gemeente zou meer zélf 

ondernemer moeten worden, zodat ie-

dere inwoner meedeelt in de inkomsten 

voor de stad. Ik denk aan hogere 

liggelden voor de witte schepen, het 

Witte Badhuis – uit lang vervlogen tijden 

– opnieuw realiseren aan de kustlijn, een 

hotel aan de waterkant en het gebied 

tussen haven en binnenstad beter ont-

wikkelen. Ik vind die witte schepen in de 

oude haven geen fraai gezicht. Het zou 

mooi zijn als de gemeente andere 

aanlegplaatsen buiten de haven re-

aliseert. Het gebied bij Ooms en BBN kan 

planologisch beter worden ontwikkeld. 

De Schellinkhouterdijk is prachtig, maar 

zit weggedrukt tussen de bedrijventer-

reinen. Dat moet anders. Het is een pri-

ma plek voor een gemeentecamping met 

een diversiteit aan functies er om heen, 

zoals water, wonen, werken en re-

creëren. Zo krijg je op lange termijn een 

aantrekkelijke kustlijn. De gemeente 

Huizen heeft dit heel mooi gerealiseerd, 

vind ik.     

 

 

 

Laura Jak, 23 jaar 

Ik denk dat het havengebied één van de 

mooiste delen van Hoorn is, zo niet het 

mooiste. Zeker de afgelopen jaren is er 

veel geïnvesteerd in het havengebied 

wat geresulteerd heeft in een divers cul-

tureel, sociaal en natuurrijk aanbod. Het 

Oostereiland is voor mij hét voorbeeld 

van goed investeren. Het eiland is ont- 

zettend verrijkt met de renovatie van de 

gebouwen, het vernieuwde Museum van 

de Twintigste Eeuw, het filmhuis, mooie 

appartementen, een prachtige binnen-

tuin en mooi uitzicht aan alle kanten. De 

elektrische taxi waarin tours door de 

binnenstad en de haven worden ver-

zorgd zijn ook een leuke en duurzame 

manier om de mooie delen van de stad 

te laten zien. Ik denk dat de gemeente 

op deze manier zorgt voor een divers 

aanbod op een verantwoorde manier en 

ik ben heel blij dat het winstoogmerk 

hierin niet altijd de boventoon voert, 

maar dat er juist veel ruimte is voor cul-

turele ontwikkeling van het gebied. 

 

Anne –Marie Meijer 

Hoorn is een parel aan het IJsselmeer.  

Hoe kunnen wij als stad hiervan meer economisch profiteren?  

PvdA—leden aan het woord 
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Op het moment dat ik 

deze column schrijf 

zijn de vluchtelingen 

nog geen dag in 

Hoorn De afgelopen 

weken is er vaak aan 

mij gevraagd wanneer 

Hoorn nu eindelijk 

iets gaat doen voor de 

vluchte-lingen. We horen maar weinig en 

jullie laten het er toch niet gewoon bij 

zitten, was een veel gehoorde vraag. De 

PvdA laat het er niet bij zitten, er is goed 

contact geweest tussen de wethouder 

Nel Douw en de gemeenteraad, telkens 

was het antwoord: Het Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA) heeft Hoorn nog niet 

ge-vraagd om vluchtelingen op te ne-

men. Dit is het beleid van het COA. Natu-

urlijk heeft de gemeente Hoorn al eerder 

contact gehad met het COA, toen werd 

er door het COA geen beroep gedaan op 

de gemeente Hoorn.  

Op 15 oktober zijn er 200 vluchtelingen 

aangekomen in de crisisopvang in 

sporthal De Kreek. Onder deze vluchte-

lingen zijn ongeveer 50 kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 12 jaar. Gevlucht naar 

een vreemd land, verblijvend in diverse 

sporthallen in Nederland. Wachtend op 

een moment dat er een plek in de 

noodopvang is. Ondertussen staat het 

leven even stil, geen school, geen 

vriendjes en soms geen warme jas. De 

opvang is sober, maar de vele honderden 

vrijwilligers brengen met hun inzet iets 

extra mee. Activiteiten worden er geor-

ganiseerd, kleding wordt er gebracht en 

er is medische zorg aanwezig. Daar mo-

gen we als stad trots op zijn. Net als op 

de opstelling van vele bewoners in de 

wijk Bangert en Oosterpolder. Tijdens 

een bewonersbijeenkomst werden er 

zorgen geuit over veiligheid, maar Pur-

merendse toestanden waren er niet. 

Sterker nog er waren veel mensen die 

begrip hadden voor de situatie. Dat laat 

voor mij zien dat wij een fantastische 

stad zijn, waar we mensen helpen wan-

neer dat heel hard nodig is.  

Heeft u vragen of suggesties mail naar 

jvanderveer@quicknet.nl 

COLOFON PROSPECT 
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Landelijke PvdA: 
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Onze fractievoorzitter Jeroen van der Veer aan het woord: 
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ZUINIG IN DE ZORG 
 

DURE OUDEREN 
 
 
De verzorgingsmaatschappij wordt in toenemende mate als te 
duur ervaren. Het heeft ook een politieke dimensie. Hoe 
rechtser je bent des te duurder je de huidige zorgkosten vindt. 
Het dreigt onbetaalbaar te worden, zeker nu we steeds meer 
vergrijzen. Ik vergrijs nauwelijks meer en dat geldt voor veel 
van mijn leeftijdgenoten. Terwijl jongere werkenden te horen 
krijgen dat ze toch ouder worden en waarschijnlijk fit genoeg 
om desnoods tot hun 70ste door te blijven werken, wordt de 
ouderen voorgehouden dat ze door hun krakkemikkigheid de 
samenleving onevenredig meer gaan kosten.  
 

ROLLATORGANGSTERS 
 
Gelukkig voor de ouderen dat er nog niet een Wildersfiguur 
staat te schreeuwen dat Nederland wordt bedreigd doordat 
we overspoeld worden door rollatorgangsters die alles 
opvreten wat de hardwerkende Nederlanders trachten op te 
brengen. Kijk toch naar die oudjes! Hou je niet blind voor die 
meute die de economie geen flikker verder brengt! Ze graaien 
in een noodtempo de pensioenspaarpotten leeg en verstop-
pen de ingangen naar de ziekenhuisafdelingen waar de ge-
wone man niet meer terecht kan. Als je ze aanspreekt op hun 
verspilgedrag doen ze of ze aan geheugenverlies lijden. En het 
kabinet doet niks! De VVD slaakt een paar beperkingskreten, 
alleen maar om de kiezers te paaien, maar echte maatregelen, 
ho maar! Wij zijn het niet die voor een tweedeling tussen ou-
deren en nuttigen in de samenleving zorgen, het zijn die ou-
deren en de linkse partijen die ze de handen boven het hoofd 
houden! 
 
 
 
 
 

ZORGGEBRUIKER 
 
Tijdens de bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg zag 
ik de misstanden haarscherp. Ik vroeg wat voor ellende de 
geestelijkezorgbehoevende boven het hoofd hing. Dat moet je 
niet vragen aan mensen die hetzij professioneel of als vrijwil-
liger in georganiseerd verband onze zwakzinnigen en ont-
spoorden willen bijstaan. De ellende bestaat er allereerst uit 
dat hun gebouwen worden afgepakt, hun organisatiekosten 
worden wegbezuinigd, de leiding wordt uitgedund. Maar de 
mensen, die zorg nodig hebben, wat overkomt hen dan? Dat 
wilde ik eigenlijk weten. Gelukkig was er een zorggebruiker in 
de zaal die kon uitleggen dat hij voor dezelfde zorg nu veel 
duurder uit was. Ik heb verzuimd om te vragen of hij dat niet 
zelf meer kon opbrengen. Dat leek me in dit gezelschap een 
wel erg rechtse vraag, ook al zag de man er niet uit of hij nu 
financieel aan de grond zat. Gelukkig hoorde ik ook nog een 
ander argument. Vooral jongeren zouden ervan afzien om 
hulp te vragen, omdat het hen te duur zou worden.  
 

CLIËNTEN 
 
We zijn gewend geraakt aan de vanzelfsprekendheden van de 
verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is ontstaan uit de strijd 
om een menswaardig bestaan. Vroeger, toen had je nog echte 
ellende. Dat kon je ook aan de mensen zien. De groep die 
meende terecht de meeste rechten te hebben op de opbreng-
sten van de menselijke arbeid voelde er toen niets voor om 
niet-werkenden ook nog eens te onderhouden. Vroeger had je 
patiënten. Nu zijn het cliënten geworden. Dat is iets heel an-
ders. 
 

GELD NAAR PATIËNTEN 
 
Nu gunnen we ieder alle hulp, maar de benodigde centen pas-
sen niet meer bij de vraag. De gemeenten mogen de 
zorgkosten nu verdelen en ik kan me voorstellen dat 
wethouders met die portefeuille hun gekorte budgetten liever 
uitgeven aan de cliënten dan aan het in stand houden van 
organisaties. Zolang het erop lijkt dat de dikstbetaalde men-
sen in die orga-nisaties zich vooral bezig houden met de or-
ganisatie en de krapstbetaalden zich met de cliënten moeten 
bemoeien, mag je wat mij betreft de hand op de knip houden. 
Ik hoop dan wel dat er weer toekomstperspectief komt voor 
de patiënten.  
 

sjaakgrosthuizen@gmail.com 


