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Belangrijkste resultaten 2014-2018 
 
In de afgelopen bestuursperiode heeft de PvdA-Hoorn deelgenomen aan de coalitie. Samen met andere partijen in de 
stad en de gemeenteraad zijn onder andere de volgende resultaten uit het PvdA-verkiezingsprogramma bereikt: 
 

1) Het Verhaal van Hoorn is tot stand gekomen als basis voor stadspromotie 

2) Er is een erfgoednota gekomen met o.a. een subsidieregeling die initiatieven m.b.t. beleefbaarheid stimuleert 
(50.000 euro/jaar) 

3) Er is een nieuwe ondersteuningsregeling gekomen voor monumenteneigenaren die hun monument willen 
restaureren (50.000 euro/jaar) 

4) Kunst en cultuur in de wijk is opgezet met het project Community Art in Hoorn Noord/ Venenlaankwartier 

5) Er is een Kunst en cultuur pas gekomen voor het basisonderwijs waarmee leerlingen weer kennis kunnen maken 
met cultuur 

6) Er zijn heel veel mensen extra aan het werk geholpen door extra in te zetten op opleidingen, begeleiding, 
begeleiding leerlingen Praktijkschool, ondersteuning met het opzetten van een eigen onderneming etc. 
(700.000/jaar) 

7) De norm voor gebruik van het armoedebeleid is opgetrokken naar 115% van het minimum, waardoor meer 
mensen gebruik kunnen maken van ondersteuning 

8) Het bedrag van de individuele inkomenstoeslag is verhoogd (ondersteuning voor mensen met een langdurig laag 
inkomen) 

9) De vermogensgrens voor gebruik armoedebeleid is verhoogd  en het gebruik van de strippenkaart voor mensen 
met een hoog inkomen maar in de schuldsanering (dus op leefgeld) is mogelijk gemaakt 

10) Referteperiode individuele inkomenstoeslag van 60 maanden naar 36 maanden 

11) Niet uitkeringsgerechtigden zijn via WerkSaam ondersteund en aan werk geholpen, instroom in de bijstand en 
huisuitzettingen is daarmee voorkomen 

12) Meer subsidie voor organisaties die zich inzetten voor kinderen in armoede, zoals stichting Leergeld 

13) Ondersteuning van de Kinderkledingbank bij vinden nieuwe huisvesting, subsidie voor huur nieuwe pand. 

14) Er is beleid gekomen voor vroegsignalering van schulden en er is een preventiemedewerker aangesteld 

15) Vroegsignalering en huisbezoek in samenwerking met Intermaris voor mensen met een huurachterstand, aantal 
huisuitzettingen gedaald van 25/jaar naar ongeveer 5/jaar 

16) Voorlichtingsactiviteiten geld en budgettering op basisscholen geïntroduceerd 

17) Uitbreiding schuldhulpmaatjes en budgetbuddy’s 

18) Vroegsignalering van schulden i.s.m. energiemaatschappijen en zorgverzekeraar is ingezet 

19) Er is een bezuinigingsprogramma van ongeveer 9 miljoen per jaar gerealiseerd en voor het eerst sinds meer dan 10 
jaar is er weer een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief. 
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Speerpunten 

Door met onze aanval op de armoede 
De PvdA-Hoorn vindt het belangrijk dat mensen niet in armoede leven. Dat kinderen in een gezin met een kleine beurs ook 
mee kunnen doen. De afgelopen jaren is mede dankzij de PvdA-Hoorn flink geïnvesteerd in armoedebestrijding, zodat 
meer mensen hiervan gebruik kunnen maken. Ook zijn de voorzieningen verbeterd. Jammer genoeg bereiken we nog niet 
alle mensen die het nodig hebben. De komende periode willen we nog meer mensen bereiken. Voor kinderen willen we de 
voorzieningen nog verder uitbreiden. Voor ouderen op minimum niveau willen we gratis gebruik van het openbaar 
vervoer.  

Voor iedereen een passende woning 
Huisvesting is één van de basisbehoeftes van een mens. Op dit moment zijn er onvoldoende sociale huurwoningen 
beschikbaar. Dat moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het lastig om geschikte woning te vinden. De 
PvdA-Hoorn wil dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom willen wij scherpere afspraken met de 
corporatie over het aantal nieuwe sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld door minder woningen te verkopen. Wij willen ook 
dat er bij nieuwbouw of herbestemming door de gemeente wordt gestuurd op aanbod voor middeninkomens (huur of 
koop). 

Verder investeren in zorg 
De afgelopen jaren is er heel veel werk verzet als het gaat om de zorg. Allerlei nieuwe taken kwamen naar de gemeente.   
Maar investeren in zorg blijft nodig. Want teveel ouderen zijn eenzaam, teveel  kinderen en jongeren hebben te maken 
met psychische klachten en te vaak is er sprake van een stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, stress. De 
PvdA-Hoorn wil het oplossen van problemen centraal staat en niet alle bureaucratische regels. Wij willen dat financiële 
overschotten in de zorg gebruikt worden om bezuinigingen binnen de WMO terug te draaien. Ook willen wij meer 
aandacht voor ouderen en eenzaamheid. De kennis en kunde van ouderen is van onschatbare waarde, door dit in te zetten 
worden ouderen weer onderdeel van de samenleving. Wij stellen voor om gratis reizen met het openbaar vervoer in te 
voeren voor ouderen met een minimum inkomen. Kinderen en jongeren verdienen het dat er meer  aandacht komt voor 
de preventie van psychische klachten. 
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Inleiding 

Voor de PvdA-Hoorn is een rechtvaardige samenleving 
een samenleving waarin eerlijk delen, werk, goed 
wonen, een gezond leven en toegang tot scholing 
centraal staan. Een samenleving, waar kinderen fijn 
kunnen opgroeien, kansen kunnen pakken en waar ze 
worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, 
verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 
 
Gelukkig gaat het met veel mensen in Hoorn goed. Maar 
een te grote en bovendien groeiende groep mensen 
dreigt achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor 
een betere toekomst en waarderen hun eigen leven met 
een mager zesje. Er zijn nog steeds (groeiende) 
verschillen opleidingskansen, arbeidszekerheid, 
gezondheid, levensduur en in de toegang tot de 
woningmarkt. De economische positie van onze 
inwoners bepaalt steeds meer hun gezondheid. Dit alles 
leidt tot  een scheiding tussen de groep die kansen heeft 
en deze weet te benutten, en de groep voor wie dit 
moeilijker is.  
 
Teveel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de 
reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft 
of op wat latere leeftijd werkloos is geworden, komt 
maar moeilijk aan een baan. En jongeren van allochtone 
afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht 
naar werk. 
 
De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, 
maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker 
maken om mee te doen in de samenleving. In onze visie 
verdienen alle kinderen dezelfde kansen, moet zorg 
moet voor iedereen toegankelijk zijn en dienen sport en 
cultuur voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn.  
 
Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in 
het eigen bestaan en het kunnen betalen van een 

fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen 
bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf 
verder te ontwikkelen. Jezelf verder kunnen 
ontwikkelen is een basisvoorwaarde voor een gelukkig 
en tevreden leven.  
 
De PvdA-Hoorn bestrijdt de gevolgen van 
kansongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren in 
wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, 
met een overheid die een steun in de rug biedt als dat 
nodig is. Een lokale samenleving, waarin je erop kunt 
vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en er 
gelijke rechten en kansen zijn. En waarin 
armoedebestrijding, goede volkshuisvesting en prima 
zorg speerpunten van onze aandacht zijn. 
 
Wij kiezen er als PvdA-Hoorn voor om mensen met 
elkaar in contact te brengen, ontmoeting en verbinding 
staan centraal. Samen komen we verder. 
 
We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een 
samenleving waar we respect voor elkaars 
gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en 
discriminatie bestreden worden en we onderling het 
vertrouwen versterken. De PvdA-Hoorn staat voor een 
inclusieve samenleving. 
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Werk en armoedebestrijding

De PvdA-Hoorn wil dat iedereen die kan werken een 
baan heeft. De afgelopen jaren heeft de PvdA-Hoorn 
hier werk van gemaakt, want vooral jongeren, 45 
plussers en ZZP-ers hebben het nog altijd niet makkelijk 
op de arbeidsmarkt. 
Er is de afgelopen jaren extra ingezet op mensen aan het 
werk te helpen. Deze inzet willen wij voortzetten, zodat 
ook mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt 
profiteren van de economische groei. 
 
De PvdA-Hoorn vindt het belangrijk dat mensen niet in 
armoede leven. Dat kinderen in een gezin met een 
kleine beurs ook mee kunnen doen. De afgelopen jaren 
is mede dankzij de PvdA-Hoorn flink geïnvesteerd in 
armoedebestrijding, zodat meer mensen hiervan 
gebruik kunnen maken. Ook zijn de voorzieningen 
verbeterd. Jammer genoeg bereiken we nog niet alle 
mensen die het nodig hebben. De komende periode 
willen we nog meer mensen bereiken die het nodig 
hebben. Voor kinderen willen we de voorzieningen nog 
verder uitbreiden. Voor ouderen op minimum niveau 
willen we gratis gebruik van het openbaar vervoer.  
 
 
Werk 

a) Iedereen die kan werken heeft een baan. 

b) Mensen die moeite hebben om een baan te 
vinden, te houden of op een andere manier een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden 
begeleid naar werk en krijgen extra 
ondersteuning tijdens het werk. 

c) Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, 
hebben een baan of combineren onderwijs met 
werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en 
toeleiding naar werk is ‘school eerst’. 

d) Hoorn geeft het goede voorbeeld door het in 
dienst nemen van trainees, het aanbieden van 
stageplaatsen, werkplekken voor WSW-ers etc. 
en maakt werk van de banenafspraak.  

e) Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in 
de aanbestedingsprocedure voorwaarden 
opgenomen waardoor het project met SROI 
wordt ingevuld. 

f) Geen verdringing reguliere arbeidsplaatsen. 

g) Wij steunen de MVO aanpak van WerkSaam. 

h) Uitkeringsgerechtigden verdienen vanuit de 
gemeente aandacht en steun om weer aan het 
werk te gaan. Re-integratie activiteiten dragen 
bij aan het vergroten van de uitstroomkans. 
Ondersteuning bij re-integratie activiteiten is 
niet vrijblijvend.  

i) Ook niet uitkeringsgerechtigden krijgen steun in 
hun zoektocht naar een nieuwe baan. 

j) Doorgaan met het inkopen van extra re-
integratieprogramma’s als Fresh0229, 
Startwijzer, extra inzetten op jeugd, 45 jaar en 
ouder en ZZP. 

k) Een strike fraudebestrijding bij het verstrekken 
van uitkeringen, verhoogt het draagvlak voor 
solidariteit. 

l) Jaarlijks een gebaar naar alle Hoornse 
vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. 

 
 
Armoedebeleid 

a) De PvdA-Hoorn wil dat mensen tot 120% van 
minimuminkomen in aanmerking komen voor 
het armoedebeleid. 

b) De PvdA-Hoorn wil dat kinderen uit gezinnen 
waarvan 130% van het minimuminkomen wordt 
verdiend in aanmerking komen voor het 
armoedebeleid. 

c) Gratis openbaar vervoer voor ouderen op 
minimum niveau. 

d) Met maatschappelijke organisaties en kerken 
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maakt de gemeente afspraken over hoe het 
nieuwe budget “noodfonds” door nog meer 
organisaties aangewend kan worden. 

e) Armoedebestrijding is niet alleen aanbod 
gericht, maar wordt ook volgens het principe 
“eropaf” ingezet. 

f) Het voorzieningenniveau van de Sport en 
Cultuur strippenkaart wordt uitgebreid om 
kwetsbare mensen in de samenleving uit hun 
sociale isolement te halen. De PvdA-Hoorn pleit 
er voor om de strippenkaart om te vormen tot 
een “Eenhoorn stadspas”. Door samenwerking 
met lokale ondernemers en instellingen kan het 
aanbod worden vergroot. Denk aan vakanties en 
dagtochten, contributies van verenigingen, 
korting op schoolspullen in samenwerking met 
de plaatselijke ondernemers, korting op 
sportkleding, korting op noodzakelijke 
consumentenaankopen, zoals computers etc. 

g) PvdA-Hoorn wil geen wachtlijsten voor 
schuldhulpverlening. 

h) We handhaven de inzet op preventie en 
afspraken met de woningbouwcorporatie als het 
gaat om vroegsignalering van schulden. We gaan 
aan de slag met de resultaten van de pilots met 
nutsbedrijven om problematische schulden te 

voorkomen. We gaan aan de voorkant beter 
kijken of er alternatieven zijn voor 
bewindvoering, zodat we de kosten hiervoor in 
de hand kunnen houden. We breiden het aantal 
buddy’s uit die zich bezighouden met het 
ondersteunen van mensen met hun financiën. 

i) Preventie door middel van lessen aan jongeren 
op scholen over budgetbeheer voortzetten. 

j) Onderzoeken of naar het tijdelijk opkopen van 
schulden door de gemeente. 

 
Integratie 
De PvdA-Hoorn staat voor een samenleving waarin niet 
je afkomst, maar je toekomst telt. Een goede begeleiding 
van nieuwkomers is nodig om die toekomst ook waar te 
kunnen maken. 
 

a) Begeleiding van statushouders gaan wij in Hoorn 
beter regelen. 

b) Statushouders krijgen na het eerste jaar van 
inburgering eventueel maatwerk om de 
inburgering beter te laten verlopen. 

c) De PvdA-Hoorn wil geen doelgroepenbeleid 
m.b.t. integratie. Maatwerk is gewenst. 
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Zorg en Gezondheid 
 

Investeren in zorg blijft nodig. Want teveel ouderen zijn 
eenzaam, teveel kinderen en jongeren hebben te maken 
met psychische klachten en te vaak is er sprake van een 
stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, 
stress. De PvdA-Hoorn wil het oplossen van problemen 
centraal staat en niet de bureaucratische regels. Wij 
willen dat financiële overschotten in de zorg gebruikt 
worden om bezuinigingen binnen de WMO terug te 
draaien. Ook willen wij meer aandacht voor ouderen en 
eenzaamheid en stellen wij voor om gratis reizen met 
het openbaar vervoer in te voeren voor ouderen met 
een minimum inkomen. Ook wil de PvdA-Hoorn dat 
armoedebestrijding, schulddienstverlening en werk als 
thema’s geïntegreerd worden in de integrale aanpak van 
de wijkteams. 
 
Kinderen en jongeren verdienen het dat er meer 
aandacht komt voor de preventie van psychische 
klachten. We leren vanaf de peuterschool goed voor 
onszelf te zorgen om een goede levensstijl te 
ontwikkelen: gezond eten, hygiëne, sporten etc. We 
leren te weinig over de verzorging van ons innerlijk om 
mentale veerkracht te ontwikkelen. Hierdoor lopen er 
steeds meer kinderen en jongeren vast in stress, angsten 
en depressies. Onderzoek heeft aangetoond, dat hoe 
eerder we kinderen leren omgaan met stress hoe beter 
de ontwikkeling van het brein wordt beschermd. Daarom 
pleit de PvdA-Hoorn voor meer nadruk op de preventie 
om psychische problemen bij kinderen en jongeren te 
voorkomen. Hierbij kan je denken aan MindfulKids en 
Water & Rots trainingen voor basisschooljeugd en 
pubers. 
 
 
Zorg 

a) De PvdA-Hoorn staat voor goede zorg. De 
zorgvraag staat centraal en niet het budget. 
Oplopende wachtlijsten in bijvoorbeeld de 
jeugdzorg zijn niet aanvaardbaar. 

b) Geen onnodige bureaucratie in de zorg. De 

professional krijgt van de gemeente het 
vertrouwen op het leveren goede zorg. 
Niet de regels, maar de mensgerichte oplossing 
staat centraal. 

c) Bezuinigen heroverwegen. 
Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de 
WMO en de thuiszorg. 

d) Hoorn heeft de decentralisaties op een goede 
wijze geïmplementeerd. De aankomende jaren 
wil de PvdA-Hoorn dat er meer ingezet wordt op 
preventie. Vooral waar het gaat om psychische 
klachten bij kinderen en jongeren is aandacht 
nodig. 

e) Extra aandacht voor jongeren met depressieve, 
burn-out en andere problematieken als 
schulden, verslaving e.d. Tweestrijd, over de 
streep, Playback, MindfulKids, Water en Rots 
trainingen en de buurtcoach zijn preventieve 
maatregelen die de PvdA-Hoorn omarmt en wil 
steunen. 

f) Smart participation blijft een belangrijke 
innovatie waar Hoorn zich nog veel te weinig in 
heeft georiënteerd. Onderzoek naar 
bijvoorbeeld zorgruilsystemen waarbij 
vrijwilligers zorg verlenen in ruil voor punten 
waar ze later zorg mee in kunnen kopen en 
andere nieuwe initiatieven wordt mogelijk 
gemaakt. Buren die voor elkaar zorgen willen wij 
in het zonnetje zetten. De gemeente helpt om 
deze netwerken tot stand te brengen. Hoorn 
sluit zich aan bij BUUV. 

g) De PvdA-Hoorn wil dat 
mantelzorgondersteuners extra capaciteit 
krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te 
helpen met praktische oplossingen. 

h) Laagdrempelige toegang tot (jeugd)zorg en 
opvoedadvies. 
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i) De Gemeente Hoorn wordt een 
rolstoeltoegankelijke gemeente. 

j) Meer inzetten op dagopvang om 
partners/vrijwilligers te ontzien, het 
zogenaamde respijtzorg. 

k) Het stimuleren van nieuwe initiatieven van 
kleinschalig beschermd wonen. 

l) Sport, bewegen en beweegzorg nauwer 
verbinden met de uitvoering van WMO, 
Jeugdwet, Gezondheidswet en Armoedebeleid 
(sport en bewegen als preventief middel voor 
een gezonde leefstijl). 

 
Ouderen 

a) De PvdA-Hoorn wil een plan maken om 
eenzaamheid onder de inwoners tegen te gaan. 
De kennis en kunde van ouderen is van 
onschatbare waarde, door dit in te zetten 
worden ouderen weer onderdeel van de 
samenleving. 

b) Gratis openbaar vervoer voor ouderen op 
minimum niveau. 

c) Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen 

d) Voldoende mogelijkheden voor seniorensport. 

e) Verdere uitwerking van de dementievriendelijke 
gemeente. 

 
Gezondheid 

a) Doorgaan met preventie op het gebied van 
gezondheid van jongeren. 

b) Er is extra aandacht voor seksuele vorming, dit 
moet een preventieve uitwerking hebben op 
seksuele gezondheid en weerbaarheid van 
jongeren. 

c) Doorgaan met de notitie “in controle of alcohol 
en drugs”. 

d) Aanpak overgewicht kinderen basisscholen. We 
maken een plan met alle betrokken om te 
stimuleren dat kinderen gezonder gaan eten en 
meer gaan sporten en dat het aantal kinderen 
met overgewicht in onze regio daalt. 

e) Samenwerking tussen sportverenigingen, 
scholen, commerciële sportaanbieders, 
ziekenhuis, fysiotherapeuten en Stichting 
Netwerk bevorderen om gezondheidsproblemen 
zoals obesitas terug te dringen. 
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Wonen, wijken en veiligheid 
De PvdA-Hoorn wil de voorzieningen in Hoorn op pijl 
houden of versterken waar nodig. Wijkcentra blijven 
open en hebben een breed scala van activiteiten voor 
jong en oud. Iedereen in Hoorn kan op een prettige 
manier wonen en verblijven in zijn wijk. De wijk 
overleggen zijn een belangrijk middel voor de gemeente 
om bewoners te betrekken bij hun wijk. De PvdA-Hoorn 
vindt dat bewoners betrokken moeten worden bij 
plannen die zich in de wijk voordoen. Juist samen kom je 
tot de goede ideeën. Initiatieven van bewoners worden 
op waarde geschat en waar mogelijk uitgevoerd. De 
gemeente stelt zich op als partner. 
 
Huisvesting is één van de basisbehoeftes van een mens. 
Op dit moment zijn er onvoldoende sociale 
huurwoningen beschikbaar. Dat moet beter. Ook voor 
mensen met een middeninkomen is het lastig om 
geschikte woning te vinden. De PvdA-Hoorn wil dat voor 
iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom 
willen wij scherpe afspraken met de corporatie over het 
aantal nieuwe sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld door 
minder woningen te verkopen. Wij willen ook dat er bij 
nieuwbouw of herbestemming door de gemeente wordt 
gestuurd op aanbod voor middeninkomens (huur of 
koop) en dat er flexwoningen worden gerealiseerd. 
  
Wonen 

a) Meer sociale huurwoningen in Hoorn. 

b) Stoppen met het verkopen van huurwoningen. 

c) Voldoende aanbod woningen voor 
middeninkomens (huur en koop). 

d) Startersleningen voortzetten, mogelijk maken 
voor duurdere woningen en ook voor nieuwe 
inwoners. 

e) Verlagen grondprijzen bij CPO. 

f) Meer jongerenwoningen. 

g) Realisatie flexwoningen: tijdelijke huisvesting 
voor inwoners die met spoed een tijdelijke 
woning nodig hebben, bijvoorbeeld direct na 

een scheiding. 

h) Meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap: 
meer mogelijkheden om als inwoner zelf of met 
een club je eigen huis te ontwerpen en te 
bouwen. 

i) Nieuwbouwprojecten bestaan uit minimaal 35%  
sociale huurwoningen. 

j) Het is onwenselijk dat de parkeernorm 
huisvesting in de weg staat. De PvdA-Hoorn is 
voorstander van een ander model van 
parkeervergunningen. Een systeem van 
wachtlijst zorgt ervoor dat iedereen na enige tijd 
in aanmerking kan komen voor een vergunning. 

k) De PvdA-Hoorn is niet tegen hoogbouw. Dit 
levert meer woningen op. 

l) Bouwvergunningen worden beperkt geldig, 
zodat  inwoners niet voor verrassingen komen te 
staan. 

m) In Hoorn geen daklozen op straat. Zorg voor een 
voor de gemeenschap betaalbare zeer sobere 
huisvesting. Evalueer de huidige wijze van 
huisvesten. 

 
De PvdA-Hoorn wil dat de gemeente afspraken maakt 
met corporaties over: 

1) het aantal te bouwen woningen 

2) investeringen in de leefbaarheid van wijken 

3) het signaleren van, en reageren op 
huurproblemen en overlast 

4) slagingskansen op de woningmarkt voor de 
diverse doelgroepen 

5) kwaliteit van de woningen 

6) totale woonlasten (incl. gas, water, licht en 
servicekosten) 

7) bestrijden van extreme woningoverlast 
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8) de mate waarin de woningmarkt wordt 
geliberaliseerd 

9) de invloed van huurders op nieuwe en te 
renoveren woningen 

10) de mate waarin corporaties doelgroepen 
huisvesten.  

11) Duurzaamheidsmaatregelen zijn een hard 
gegeven. Woningen van de corporatie in  

12) de nieuwe wijken worden energieneutraal 
gebouwd, bestaande woningen worden 
verduurzaamd. 

13) De uitbreiding van de kernvoorraad van sociale 
huur- woningen 

14) Toewijzigingsbeleid 

15) Herstructurering 
 
Leefbaarheid 

1) Uitbreiding buddyprogramma’s voor taal, 
klussen voor ouderen, huiswerkbegeleiding etc. 

2) Bewoners krijgen een grotere stem, elk besluit 
gericht op verandering van woon- en leefklimaat 
wordt voorafgegaan door een proces van 
beginspraak. In alle wijken is een wijkoverleg 
waar veranderingen van woon- en leefklimaat 
aan de orde worden gesteld. Het standpunt van 
het overlegorgaan wordt betrokken bij de 
besluitvorming van college en raad. 

3) De gemeente geeft vertrouwen aan bewoners 
die zelf in hun buurt aan de slag willen. Het 
college ondersteunt initiatieven die leiden tot de 
totstandkoming van nieuwe overlegorganen en 
is proactief (gevraagd en ongevraagd) in de 
ondersteuning van bestaande overlegorganen. 
De gemeente ondersteunt het functioneren van 
de overlegorganen met kennis, expertise en 
mankracht en zonodig met budget waarmee 
bewoners zelf aan de slag kunnen. 

4) De PvdA-Hoorn ziet de wijkcoördinatoren als de 
belangrijke schakel tussen bewoners en de 

gemeente.  

5) De budgetten die gebruikt worden om de 
leefbaarheid in de wijken aan te pakken worden 
in de wijken ingezet waar het hardste nodig is en 
niet gelijk verdeeld over Hoorn. 

6) Ouderenzorg in de wijk organiseren we in 
bestaande voorzieningen. 

7) We zetten in op het vergroten van het 
dubbelgebruik van scholen en 
sportverenigingen, zodat ontmoetingsplaatsen 
ontstaan voor de buurt. 

8) De kwaliteit van het groenonderhoud moet 
worden verhoogd. Het onderhoud en nazorg van 
het grasareaal dienst zorgvuldiger te gebeuren. 
Grasafval moet worden opgeruimd. Het 
groenonderhoud in wijken met relatief veel 
sociale woningbouw krijgt meer aandacht. Het 
inzetten op de het versterken van de 
bijenpopulatie is een speerpunt. Er dient veel 
meer geïnvesteerd te worden in duurzaam 
groen, duurzaam maaibeheer en bijvriendelijk 
groen zijn hier voorbeelden van. 

9) Inzetten op een economie van nabij produceren, 
voorbeeld stadslandbouw, brouwerij etc. 

10) We zijn voorstander van meer natuurspeeltuinen 
in Hoorn. 

11) De PvdA-Hoorn is voor een goede balans tussen 
wonen en evenementen, waarbij er aandacht 
wordt besteed aan geluidsoverlast die bewoners 
ervaren. 

 
Wijken 

a) Sociale wijkaanpak met wijkgebiedsteams, 
gericht op eenzaamheid, schulden, huiselijk 
geweld, gebruik voorzieningen, 
opvoedingsproblematiek, dementie 
(interventieteams/ wijkteams achter de 
voordeur). Er wordt integraal gewerkt. 

b) De PvdA-Hoorn gaat meer Buurtzorg netwerken 
opzetten en veel minder management in de zorg 
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realiseren (buren doen voor elkaar 
boodschappen, koken voor 

c) elkaar, passen op elkaars kinderen etc.). 
Bewoners die voor elkaar zorgen in het zonnetje 
zetten. De gemeente helpt om deze netwerken 
tot stand te brengen. 

 
Grote Waal 

a) Stadsstrand langs de Grote Waal aanleggen 
volgens planning. 

b) De PvdA-Hoorn wil een grote betrokkenheid van 
de bewoners van de Grote Waal bij de 
voorbereiding en tijdens de uitvoering van de 
dijkversterking Hoorn- Edam. 

c) Winkelcentrum Grote Beer is belangrijk voor de 
wijk. 

d) Camperplaatsen creëren bij het stadsstrand, dit 
verhoogt de sociale controle. 

e) Realiseren van een openluchttheater bij de dijk/ 
schouwburg Het Park. 

 
Binnenstad 
Hoorn Noord en Venenlaankwartier 

a) Wandelboulevard langs de Westerdijk, 
verwijderen brandweerdam en herstel 
historische kust. 

b) Voortzetting wisselende beelden presentatie 
langs de Westerdijk en de Hoornse kust. 

c) Betere balans tussen wonen en evenementen, 
meer aandacht voor geluidsoverlast voor 
bewoners. 

d) PvdA-Hoorn vindt dat de Binnenstad autoluwer 
moet worden. Parkeren voor bewoners moet 
mogelijk blijven in de binnenstad. 

e) Beperking zwaar verkeer binnenstad. 

f) Betere handhaving vergunning parkeren. 

g) Systematiek van nummerbord parkeren 
evalueren (grote ergernis bij vele parkeerders); 

h) Julianapark opknappen en veiligheid aanpakken. 
Julianapark dient groen te blijven en veilig. Het 
park is een unique selling point en 
onderscheidend. 

i) Kwaliteit schelpenstrandje mag niet aangetast 
worden door evenementen. 

 

j) Holenkwartier ontwikkelen conform planning. 

k) Herinrichting en kwaliteitsimpuls Nieuwland: 
herbestraten, rolstoelvriendelijk en autovrij. 

l) Onderzoek doen naar de mogelijkheid om een 
stad camping te realiseren. 

m) Wandel- en fietspaden in de binnenstad 
verbeteren; 

n) Betere verbinding tussen Julianapark en leisure 
locatie Schelphoek (pontje o.i.d.) 

 
Zwaag/Blokker/Bangert/Oosterpolder 

a) Centrumfunctie van Bangert Oosterpolder 
realiseren en verbeteren. 

b) Met de projectontwikkelaars worden de 
bestaande afspraken over duurzaamheid 
opnieuw besproken met als inzet: 
energieneutraliteit van de nieuw te bouwen 
woningen. Dat betekent o.a. dat er geen 
gasleidingen meer worden gelegd, de woningen 
optimaal worden geïsoleerd en zonnepanelen 
worden aangelegd. 

c) PvdA-Hoorn vindt dat Bangert en Oosterpolder  
meer groen verdienen in de vorm van een park. 
Een mogelijkheid is het aanleggen van een 
groenzone tussen de Bangert en Oosterpolder 
en de Westfrisiaweg. 

d) Veiligheid op de Strip monitoren wij zorgvuldig. 

e) De doorvaarbaarheid binnen de Bangert 
Oosterpolder en naar buitengelegen gebied 
verbeteren. 

f) De linten: bij gereed komen van de 
Westfrisiaweg de drukte op het onderliggend 
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wegennet en vooral de drukte op de 
karakteristieke linten in de gaten houden. 
Intensiteit en snelheid mogen niet toenemen. 

g) Wijkenloop organiseren in de Bangert 
Oosterpolder. 

 
Kersenboogerd 

a) Strikte handhaving in centrumgebied op hangen 
en overlast. 

b) Goede treinverbinding naar Schiphol en 
Amsterdam. 

c) Behoud Bibliotheekfunctie Kersenboogerd. 

d) Meer speeltuintjes in de wijk. 

e) PvdA-Hoorn wil doorgaan met handhaving in 
centrum KB/Betje Wolff- plein. 

f) Vergroenen en/of moderniseren van de 
buitenruimte Betje Wolfplein. 

 
Risdam Zuid en Noord 

1) Voorkomen van overlastgevende hanggroepen. 

2) Revitaliseren Sportpark Risdam Noord/ verder 
uitwerken/ school toevoegen, multifunctioneel 
gebruik. 

3) Volgende fase van de aanpak Winkelcentrum 
Huesmolen stimuleren. 

4) Natuurspeelplek realiseren naast het 
Risdamhuis. 

5) Fietsbrug Klagerstuin/ Oostergouw realiseren. 

6) Behoud bibliotheekfunctie Risdam. 
 
Veiligheid 

a) De PvdA-Hoorn vindt dat veiligheidsbeleid gaat 
over een goede balans tussen voorkomen 
(preventie) en handhaven. 

b) De rol van bewoners en ondernemers bij het 
ontwikkelen van het veiligheidsbeleid wordt 
versterkt. 

c) De PvdA-Hoorn wil stijgen op het lijstje van 
veilige gemeenten in Nederland. 

d) Initiatieven door inwoners genomen zoals 
BuurtWhatsApp, maar ook andere initiatieven 
ter bevordering van de veiligheid wordt door de 
PvdA-Hoorn omarmd. 

e) Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van 
woningbouwcorporatie(s), brandweer, 
gemeente, politie en anderen om aantasting van 
het woongenot door woonoverlast, illegale 
bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing 
te voorkomen. 

f) Wij binden de strijd aan met de harde 
straatcultuur. Onze aandacht is gericht op de top 
50 van sfeerverpesters (veelplegers) en hun 
directe omgeving en zitten hen op de huid. 

g) Meer aandacht voor het eind van het traject dat 
criminele jongeren doorlopen die terug het 
rechte pad op willen: meer stageplaatsen, 
leerwerkplekken en (vrijwilligers) werk. De 
gemeente en haar partners geven daarbij het 
goede voorbeeld. 

h) De PvdA-Hoorn is voor cameratoezicht in de stad 
en de PvdA-Hoorn wil dat Stadstoezicht meer in 
de wijken aanwezig is. 

 
 Acceptatie 

a) Stevig antidiscriminatiebeleid 

b) Meer aandacht voor 4 en 5 mei op scholen 

c) Structureel overleg homo-en 
transgenderbeweging. 

d) Roze week en andere activiteiten steunen en 
stimuleren. 

e) Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een 
homostel in de echt te verbinden. Onze overheid 
is dienstbaar aan haar burger. 
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Onderwijs, Innovatie, Dienstverlening en Duurzaamheid 
 

De PvdA-Hoorn vindt dat ieder kind naar school moet 
gaan. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor 
vroegtijdige schoolverlaters, maar ook dat er voor ieder 
kind een passende plek is. Er dienen voldoende 
stageplaatsen te zijn door een goede samenwerking met 
het bedrijfsleven.  
De PvdA-Hoorn vindt dat innovatie essentieel is om 
ambities te behalen. Innovatie wordt gestimuleerd door 
een werkwijze die uitgaat van vertrouwen.  
De PvdA-Hoorn wil de aankomende extra inzetten op 
duurzaamheid. De afgelopen jaren is er mede dankzij de 
PvdA-Hoorn al flink geïnvesteerd in duurzaamheid, wij 
willen dit verder uitbouwen. De komende periode willen 
wij structureel budget voor duurzaamheid en een betere 
monitoring van het effect van de inzet van het budget. 
  
Onderwijs 

a) Peuterspeelzaalgroep in elke wijk behouden, 
wachtlijst beperken. 

b) Een goed aanbod educatie voor elke peuter met 
een taalachterstand. 

c) Keuzevrijheid voor middelbare scholieren is het 
uitgangspunt, beleid van lotingen evalueren. 

d) De school is de belangrijkste vindplaats van 
kinderen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Zorgadviesteams op basisscholen 
werken nauw samen met maatschappelijk werk 
en Centrum voor jeugd en gezin. 

e) PvdA-Hoorn zet zich in om het vroegtijdig 
schoolverlaten verder omlaag te brengen. 

f) Meer stageplaatsen creëren in samenwerking 
met het bedrijfsleven: alle Hoornse scholieren 
hebben recht op een goede stageplek. 

g) Eén inschrijfmoment voor nieuwe leerlingen in 
het basisonderwijs. 

h) Schoolgebouwen worden multifunctioneel 
gebruikt, ook in avonden en vakanties. 

i) Investeer in nieuwe sportieve omgevingen bij en 
rondom school, zoals Playgrounds en 
Schoolplein14. 

j) Instrumentale muziekles op school op alle 
basisscholen, in samenwerking met de 
muziekschool. 

k) Investeren in onderwijshuisvesting 
basisonderwijs conform vastgestelde plannen. 

l) Het aanbod van hoger onderwijs uitbreiden in 
onze regio. Uit een onlangs verschenen rapport 
blijkt dat de HvA zoekt naar schaalverkleining. 
Dit soort ontwikkelingen biedt wellicht kansen 
voor Westfriesland.  

 
Innovatie 

a) Daadwerkelijk vertalen van abstracte 
beleidsplannen naar concretisering in het veld 
(dus niet alleen praten, maar ook doen!).  

b) De PvdA-Hoorn legt de focus met innovaties op 
onze speerpunten: aanval op de armoede, voor 
iedereen een passende woning en zorg. 

c) Wat elders al bedacht is en goed werkt, nemen 
wij over. Aandacht voor wetenschappelijk 
onderzoek en innovatieve onderbouwing van 
beleid. 

d) De PvdA-Hoorn staat open voor innovaties / 
verandersuggesties van de 70.000 bewoners en 
creëer hier en platform voor. Daar kan de 
Gemeente haar voordeel mee doen. Er zit erg 
veel kennis bij bewoners. 

e) ICT is een geweldig hulpmiddel voor verbetering. 
ICT is er voor de mensen en niet andersom. 

f) Ontwikkel de werkwijze van open planprocessen 
/ burgerparticipatie op innovatieve wijze. Stel 
daarin duidelijke kaders en schep reële 
verwachtingen; 
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g) Een goed plaatje zegt meer dan duizend 
woorden. 

h) Maak gebruik van beeldkwaliteitsplannen en 
visualisaties. Laat bewoners zien hoe het kan 
worden. 

i) Controle versus vertrouwen. Zoek naar een 
werkbare vorm. Niet alles hoeft te lukken, op 
zoek naar innovaties betekent ook dat sommige 
wegen ingeslagen worden, maar niet worden 
vervolgd. 

 
Dienstverlening 

a) Dienstverlening aan onze inwoners verloopt 
zoveel mogelijk digitaal, echter voor mensen die 
niet digivaardig zijn blijft het altijd mogelijk om 
persoonlijk producten af te nemen bij het 
gemeentelijke loket. 

 
Duurzaamheid 

a) Nieuw structureel budget vrijmaken in de 
begroting om versnelling mogelijk te maken. 

b) Puur Hoorn wordt voortgezet als aanjager en 
voorloper op het gebied van duurzaamheid 

c) Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen 
en gebouwen van door de gemeente 
gesubsidieerde organisaties. 

d) Water Zwembaden verwarmen met behulp van 
duurzame energiebronnen 

e) De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het 
gaat om het gebruiken van groene energie. 

f) Afspraken met woningbouwcorporatie over 
verduurzaming bestaande woningvoorraad 
voortzetten (isolatie/ zonnepanelen etc.) 

g) Uitbreiding duurzaamheidssubsidie en -leningen 
voor stichtingen en verenigingen. 

h) Er wordt samen met betrokken organisaties 
gewerkt aan dierenwelzijn in Hoorn. 

i) Uitbreiding watertappunten in de stad 

j) Kleinschalige duurzame energiewinning 
stimuleren (kleine windmolens, initiatieven met 
zonnepanelen etc.) 

k) Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en 
auto’s in de stad 

l) Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen 
nemen we energiebesparing en 
duurzaamheidmaatregelen als eis op. 

m) Straten omgevingsbewust en duurzaam 
herinrichten. Werk maken van het bestrijden van 
hitte stress, door straten op wateroverlast en 
droogte voor te bereiden. Belevingswaarde en 
verblijfswaarde van straten bij herinrichting 
samen met bewoners verbeteren. 

n) Regenwater afkoppelen van de riolering en 
zorgen dat het regenwater op andere plaatsen 
kan worden opgevangen. 

o) Onderzoeken of eigenaren die regenwater 
afkoppelen van hun woning, minder rioolheffing 
hoeven te betalen. 

p) Minder versteende oppervlakte in de stad. Meer 
groen in de straat, tuin, wijk, op het dak, tegen 
de gevel. De gemeente kan hiervoor subsidie, 
belastingverlaging of andere instrumenten 
inzetten om dit te bewerkstelligen. 

q) Nadrukkelijk nodigt de PvdA-Hoorn bewoners uit 
om met eigen ideeën te komen op het gebied 
van duurzaamheid. 

r) De PvdA-Hoorn wil een zo efficiënt mogelijke 
afvalinzameling die ertoe leidt dat de ambitieuze 
milieudoelstellingen behaald worden. 
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Economie, Toerisme, Havens en Sport 
 
De PvdA-Hoorn vindt dat leegstand in de binnenstad, in 
winkelcentra en bedrijventerreinen zoveel mogelijk 
moet worden tegengegaan. De afgelopen periode zijn er 
diverse leegstaande panden ingevuld met een 
bestemming. Voor het gezicht en de vitaliteit van Hoorn 
is het van belang dat er een gunstige economisch 
klimaat heerst. Een ander systeem voor 
reclamebelasting kan voordelen hebben. Ook het 
ondersteunen en faciliteren van ondernemers en zzp’ers 
kan bijdragen aan dit gunstig klimaat. Voor het toerisme 
is het van belang dat de haven goed bereikbaar blijft. 
Inzetten op maaien van fonteinkruid is van belang. 
Diverse sportaccommodaties moeten worden aangepast 
of opgeknapt. 
  
Economische zaken 

a) Meer inzet op de economische kansrijke 
sectoren in de regio: onder andere 
duurzaamheid, vrije tijd, agribusiness, water. 

b) Aanpakken leegstand Winkelcentrum de 
Huesmolen 

c) Vitalisering binnenstad: uitgangspunt is dat er 
geen panden worden samengevoegd.  

d) Actief aan de slag met leegstand binnenstad met 
binnenstadsmanager/ acquisitie. Leegstand 
moet worden aangepakt in overleg tussen 
vastgoedeigenaren en de binnenstadsmanager. 
Grote ketens kunnen impulsen geven aan de 
stad. Zij worden gehuisvest in bestaande grote 
panden of aan de buitenkant van de historische 
stad. 

e) Ook in economisch betere tijden extra 
ondersteuning werkzoekenden, o.a. met inzet op 
omscholing van werkzoekenden. 

f) Werk maken van de regionale economische 
agenda en economische kansen en innovatie in 
Hoorn stimuleren. Regionaal de handen in elkaar 
slaan inzake economische agenda. Westfriesland 
onder de aandacht. 

g) Om de Hoornse bedrijven voldoende kansen te 
bieden op uitbreiding of verplaatsing binnen de 
regio Hoorn, wordt het bedrijventerreinen ’t 
Zevenhuis ontwikkeld. 

h) De PvdA-Hoorn wil een onderzoek naar een 
ander systeem voor het innen reclamebelasting. 

i) Bij aanbestedingen worden voorwaarden zo 
gesteld dat het regionale bedrijfsleven niet op 
voorhand al wordt uitgesloten. 

j) Kleine parcelering in binnenstad als kernkwaliteit 
bewaken.  

k) Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij vinden 
het belangrijk dat er één loket is voor alle 
dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat 
altijd bereikbaar is voor informatie, 
vergunningverlening en melding van 
calamiteiten. 

 
Toerisme 

a) Hoorn op de kaart, branding en actief 
samenbrengen van partners recreatie en 
toerisme (VVV, musea, ondernemers). 

b) Meer budget voor ondersteuning van eigenaren 
monumenten. 

c) Er moet meer geïnvesteerd worden om het 
fonteinkruid tegen te gaan. Meer maaien is 
mogelijk. 

d) Stimuleren van grote renovaties aan 
monumenten. 

e) Handhaving beleefbaarheidssubsidie erfgoed. 

f) Sportevenementen, zoals het WK Open 
Waterzwemmen, inzetten als onderdeel van city- 
marketing; 

g) Meer markante elementen in stadsbeeld. Zoals 
bijvoorbeeld het initiatief Kunst in de dijk 
(mozaïekdijk). Handhaving van beleid kunst in de 
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openbare ruimte. 
 
Haven 

a) Kwaliteit WIFI in de gemeentelijke havens 
verbeteren. 

b) Verplaatsen Witte Vloot (Rede van Hoorn), zodat 
het historisch aangezicht beschermd blijft. 

c) Cruisevaart meer verspreiden over het seizoen 

d) Luwtemaatregelen in het Hoornse Hop mogen 
Hoorn als zeilstad niet belemmeren.  

e) Terughalen van de historische vloot naar de 
Hoornse haven en verbeteren van de 
infrastructuur voor deze schepen. Historisch lint 
door de binnenstad. 

f) Verbeteren havenwinkel. 

g) Ottobrug op afstand bedienbaar maken. 

h) De witte vloot beperken in de Hoornse Haven. 
Wij kiezen voor de rede van Hoorn. Marina Kaap. 

 
Sport 

a) Iedereen, rijke en arm, kan aan sporten 
meedoen 

b) Richt de openbare ruimte gerichter in op 
bewegen c.q. sportbeoefening. 

c) Revitalisatie sportpark Risdam-Noord, 
doorzetten van de huidige plannen 

d) Herstellen van het overleg met 
vertegenwoordigers vanuit de Hoornse 
sportverenigingen 

e) Uitbreiden van keuzemogelijkheden op het 
gebied van sport voor mensen met een handicap 
en sportmogelijkheden uitbreiden voor ouderen. 

f) Sportopbouwwerk blijft een kerntaak van de 
gemeente. 

g) In elke wijk moeten er voldoende 
sportmogelijkheden en faciliteiten zijn. Met 
eenvoudige inrichting van de open- bare ruimte 
kan al veel bereikt worden. 

h) Gemeente ondersteunt en denkt mee met 
jeugdsportverenigingen die evenementen 
organiseren. 

i) Jeugdsportpas waarmee kinderen kennismaken 
met di- verse sporten handhaven. 

j) Behouden van de combinatiefunctionarissen. 

k) Blijven investeren in een sportieve openbare 
ruimte met bijvoorbeeld trapveldjes en 
hardlooproutes. Hierbij gebruik maken van 
subsidies van particuliere instellingen zoals de 
Johan Cruijff Foundation. 

l) Inzetten op gehandicaptensport in Hoorn 

m) Sportverenigingen helpen om de accommodaties 
te verduurzamen 

n) Ondersteun sportclubs bij het maken van een 
visie op de toekomst van haar club en de 
werving, opleiding en scholing van kader. 

o) Stimuleer dat vrijwilligers binnen 
sportverenigingen 

p) opleidingen en/of bijscholingen gaan volgen 
door middel van een subsidie of fonds voor 
deskundigheidsbevordering. 

q) Vergemakkelijk de organisatie van 
sportevenementen door een eenvoudig 
vergunningsproces. 
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Kunst, Cultuur, Monumenten en Erfgoed
De PvdA-Hoorn is zich bewust van het feit dat de 
bibliotheek, Muziekschool en de Blauwe Schuit een 
nieuw onderkomen nodig hebben, en zet zich hiervoor 
in. Dit zal een fikse investering zijn. Andere 
kunstuitingen in de stad blijven van belang voor een 
levendige stad. Het project kunst in de dijk is een goed 
initiatief. De monumenten in de stad moet men 
koesteren en een aantal bijzondere exemplaren moeten 
worden aangelicht. 
 
Kunst en cultuur 

a) Kunst is voor een breed publiek toegankelijk. 
Iedereen, rijk en arm kan meedoen aan 
kunstzinnige activiteiten 

b) Terugbrengen van muziekonderwijs en 
instrumentenhuur in de sport en cultuurpas 
(armoedebeleid) 

c) Goede en passende (nieuwe) huisvesting voor de 
muziekschool en de Blauwe Schuit en de 
bibliotheek. 

d) Verbeteren en opknappen ateliers Achterom/ St. 
Josefschool. Muntstraat blijft behouden als 
atelier. Voortzetten community art beleid, kunst 
als middel om de sociale cohesie te versterken. 

e) Uitbreiden van het aantal 
combinatiefunctionarissen op het gebied van 
cultuur (gelijktrekken met sport). 

f) Kunst/cultuur pas (gelijk aan sportpas) voor het 
basisonderwijs, waarmee alle leerlingen aan het 
begin van het seizoen kennis kunnen maken met 
culturele activiteiten. 

g) Manifesto behouden. 

h) Outdoor Stereo is belangrijk evenement voor 
jongeren. 

i) Aangepaste huur voor culturele instellingen 

j) Stadsverfraaiing met gedichten voortzetten 

k) Broedplaatsen met ondernemers en kunstenaars 

faciliteren. 

l) Kunst in de dijk en langs de Hoornse kust. 

m) Realiseren van een openluchttheater bij de dijk/ 
schouwburg Het Park. 

n) Schouwburg Het Park is een belangrijke 
voorziening voor onze stad en onze regio.  

o) Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Hotel Maria 
Kapel, (internationale kunstenaars ). 

p) Handhaving beleid kunst in de openbare ruimte. 
 
Monumenten en erfgoed 

a) Hoorn is een stad met vele monumenten. De 
PvdA-Hoorn vindt dat dit gekoesterd moet 
worden. 

b) Het aanlichten van monumenten in Hoorn is 
goed voor de beleving van de stad 

c) Uitnutten van monumentendag als top 
evenement voor de stad 

d) Voortzetten uitvoering erfgoedvisie, inclusief 
handhaven beleefbaarheidssubsidie. 

e) Ondersteuning voor monumenteneigenaren 
uitbreiden 

f) Investeren in herbestemmen monumenten 

g) Geen ledverlichting in de openbare ruimte in de 
historische binnenstad. 

h) Meer aandacht voor het behoud en onderhoud 
van monumentale bomen. 

i) Straatmeubilair in de historische binnenstad is in 
lijn met historische uitstraling. 

j) Zeer terughoudend zijn in bouwinitiatieven op 
de linten, ook daar het beschermd stadsgezicht 
behouden. 

k) Strikt handhaven van het beleid waar het gaat 
om reclames op gevels in de historische 
binnenstad. 
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Bereikbaarheid en Omgeving 
 
De PvdA-Hoorn kiest voor het versterken van het 
stationsgebied Noordzijde. De verplaatsing van het 
busstation, parkeergarage en het aanbrengen van 
andere voorzieningen is een opwaardering van het 
gebied en een verbetering van de infrastructuur. 
Het ontlast de binnenstad en de spoorwegovergang bij 
het Keern. 
 
Verder wil de PvdA-Hoorn betere fietsverbindingen in 
de stad en naar de binnenstad toe. Op regionaal en 
provinciaal niveau zou er gewerkt moeten worden aan 
fietssnelwegen 
  
Verkeer 

a) Werk maken van een nog betere fietsveilige 
stad, niet alleen in het centrum, maar ook zeker 
in de wijken. 

b) Inzetten op fietssnelwegen samen met de regio 
en de provincie. 

c) Schiphollijn en sneltrein naar Amsterdam 
behouden. 

d) Kleinere bussen inzetten in de binnenstad om 
trillingen en verzakkingen te voorkomen. 

e) Alle bushaltes moeten een minimum basisniveau 
hebben, alle haltes toegankelijk en bereikbaar, 
dus te gebruiken voor mindervaliden met bankje 
en een fietsenrek. Waar ruimte is ook een plek 
waar men overdekt kan wachten. 

f) Meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

g) We juichen het toe als er meer particuliere 
initiatieven komen voor elektrisch vervoer in de 
stad. 

h) Autoluwe binnenstad is uitgangspunt. 

i) Maatregelen nemen om het verkeer op de linten 
te verminderen 

j) Meer aandacht voor belemmeringen in de 
openbare ruimte voor rolstoelgebruikers. 

k) De PvdA-Hoorn staat voor een goed openbaar 
vervoer. 

l) Fietsen moeten op een deugdelijke wijze kunnen 
worden gestald. 

m) Hindernissen voor fietsers en voetgangers zoveel 
mo- gelijk verwijderen of duidelijk aangeven dat 
ze er staan door goede verlichting en markering. 

n) De gemeente Hoorn is een rolstoelvriendelijke 
gemeente. 

o) De PvdA-Hoorn is voorstander van een ander 
model van par- keervergunningen. Een systeem 
van wachtlijst zorgt ervoor dat iedereen na enige 
tijd in aanmerking kan komen voor een 
vergunning. 

 
Omgeving 

a) Hoogbouw vinden wij, mits goed ingepast, een 
goed middel om ruimte efficiënt te gebruiken. 

b) Meer aandacht voor openbare ruimte. Markant 
kwaliteitspunten invoegen. Bijvoorbeeld fontein 
op Kerkplein. Mozaïek in nieuwe dijk, Julianapark 
opwaarderen, stinzentuin Julianapark en andere 
parken. 

c) Markermeer voor Hoorn behoort bij Hoorn! 
Gemeentelijke herindeling op het water is 
gewenst. 

 
Poort van Hoorn 

a) Uitgangspunt is parkeren aan de rand van de 
binnenstad. 

b) Stationsgebied ontwikkelen, parkeergarage, 
traverse, fietsenstalling en busstation conform 
door de gemeenteraad aangenomen plannen. 

c) Andere publieke/private partners zijn welkom 
om een verblijfsgebied te creëren aan de 
noordzijde van het station. 
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Westfriesland 

a) De regio op het gebied van economie, milieu, 
toerisme verder op de kaart zetten 

b) De Omringdijk/ Markermeer meer onderdeel 
laten uit- maken van de Westfriese exposure. 

c) Streven naar een groot aantrekkelijk regiobos 
nabij Hoorn. 

d) Alert zijn op infrastructuur ontwikkelingen die 
van 

e) groot belang zijn voor Hoorn. Promoten dat de 
oost- west verbinding (Westfrisiaweg) wordt 
afgemaakt. Een goede verbinding met Flevoland 
is goed voor de regio. 

f) De vliegroutes vanuit het nieuw aan te leggen 
vliegveld Lelystad mogen het woon- en 
leefklimaat in dit gebied niet aantasten. Dat 
betekent dat geluidsnormen binnen de grenzen 
moeten blijven van het acceptabele. 

g) Regionale inzet op voorkomen negatieve 
effecten Luwtmaatregelen voor Westfriesland is 
wenselijk. Een gemeentelijke herindeling tussen 
Lelystad en Hoorn op het water is wenselijk, om 
Hoorn ook zeggenschap te geven over 
ontwikkelingen voor haar deur. 

h) Initiatieven om de Westfriese geschiedenis te 
beschrijven ondersteunen.  

i) PvdA-Hoorn Hoorn vindt de regionale 
samenwerkingsorganen belangrijk. Zij bieden 
expertise en schaalvoordeel waar de bewoners 
van Hoorn baat bij hebben. De raden van de 
betrokken gemeenten moeten echter hun rol als 
kaderstellend en controlerend orgaan blijven 
kunnen vervullen. Van de 
samenwerkingsorganen wordt politieke 
sensitiviteit verwacht en wordt verwacht dat ze 
op tijd de juiste informatie verschaffen aan de 
raden, zodat die hun rol naar behoren kunnen 
vervullen. 
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Financiën 
 

Financiën 

a) Het huishoudboekje van de gemeente Hoorn is 
op orde. 
Een sluitend meerjarenperspectief is het 
uitgangspunt. 

b) De PvdA-Hoorn maakt keuzes over de inzet van 
financiën vanuit het uitgangspunt dat ‘de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. 

c) Voldoende reserve om tegenslagen op te 
vangen. 

d) Trendmatige verhoging van de gemeentelijke 
belastingen / OZB (alleen inflatiecorrectie). 

 
Investeringen 
 
De investeringswensen van de PvdA-Hoorn zijn: 
 

1) Uitbreiding doelgroep armoedebestrijding 
volwassenen naar 120% minimum 

2) Uitbreiding doelgroep armoedebestrijding 
kinderen naar 130% minimum 

3) Gratis openbaar vervoer voor ouderen met een 
inkomen op het minimum niveau 

4) Investeren in beter bereik doelgroep 
armoedebestrijding door vraaggerichte aanpak 
(er op af) 

5) Investeren in realiseren flexwoningen 

6) Investeren in duurzaamheid met nieuw 
structureel budget 

7) Investeren in huisvesting sportaccommodaties 
(Kromme Elleboog) 

8) Investeren in huisvesting kunst- en 
cultuurorganisaties (muziekschool, bibliotheek, 
Blauwe Schuit) 

9) Alle basisschoolleerlingen krijgen instrumentaal 
muziekonderwijs op school i.s.m. de 
muziekschool 

10) Uitbreiding combinatiefunctionarissen cultuur 
(gelijk trekken met sport) 

11) Openluchttheater nabij het Park 

12) Wandelboulevard Westerdijk 

13) Nieuw / extra budget maaien waterplanten 
Markermeer 

14) Verplaatsen Witte Vloot uit historische haven 
(rede van Hoorn) 

15) Uitbreiden subsidie ondersteuning eigenaren bij 
verbetering van hun monument 

16) Investeren in monumentendag als top 
evenement 

17) Investeren in een rolstoelvriendelijke gemeente 

18) Terugdraaien bezuinigingen WMO 

19) Verbeteren groenonderhoud.
 


