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Martien Konijn (64 jaar) 

Ik vind dat de PvdA in Hoorn de komende vier 
jaar meer aandacht moet besteden aan het 
milieu en duurzaamheid. Ik weet dat het een 
groot woord is en dat er een andere partij is, 
die milieu en duurzaamheid bovenaan in hun 
verkiezingsprogramma heeft staan, maar dat 
pleit de PvdA-Hoorn niet vrij om hierin achter 
te blijven. Je bent het als partij in deze tijd 
aan jezelf verplicht hier meer aandacht aan te 
besteden. En ik zie voor de PvdA-Hoorn dan 
vooral een taak met betrekking tot haar 
doelgroep. Mensen met een lager inkomen 
lijken wel verplicht om niet duurzaam te le-
ven, want duurzaam leven is duurder dan 
niet duurzaam leven. Mensen met een hoger 
inkomen kopen zichzelf vrij door groene 
stroom af te nemen. Mensen met een lager 
inkomen hebben die mogelijkheid niet. Daar 
mag de PvdA-Hoorn de komende vier jaar 
meer aandacht aan besteden. Verder vind ik 
dat er na de verkiezingen weleens naar de 
openbare verlichting  mag worden gekeken in 
Hoorn. Vanuit mijn werk ben ik daarmee 
bezig. Wist u dat Hoorn de meeste lantaarn-
palen heeft - ten opzichte van het aantal in-
woners - van heel Nederland? Als de ge-
meente wil verduurzamen, dan moeten ze 
daarmee aan de slag. Alleen groene stroom 
inkopen als gemeente is niet genoeg, we 
moeten er ook naar streven het energiever-
bruik te verminderen.  Het zou mooi zijn, als 
daar meer nadruk op wordt gelegd de 
komende jaren.  

 

 

Anneke van Dok – van Weele  (70 jaar ) 

Ik vind dat de PvdA-Hoorn meer nadruk mag 
leggen op de huisvesting van het onderwijs in 
Hoorn. Ik ben wethouder geweest in Hoorn 
van 1979 tot 1984. Veel scholen in Hoorn zijn 
in de jaren ’70 en ’80 gebouwd. Inmiddels zijn 
al die schoolgebouwen financieel al lang af-
geschreven en wordt er nog nauwelijks in 
geïnvesteerd. Terwijl het onderwijs wel is 

veranderd. Ik vind het buitengewoon bel-
angrijk dat er aandacht wordt besteed aan 
een goede leeromgeving en –klimaat voor 
kinderen. Dat betekent dat er na bijna 40 jaar 
best wel wat mag gebeuren aan die schoolge-
bouwen. Ieder kind moet in zijn eigen wijk via 
een veilige weg naar een goed schoolgebouw 
in de buurt kunnen gaan. De PvdA heeft zich 
in het verleden altijd sterk gemaakt voor het 
onderwijs. We hebben ook veel (oud) 
leerkrachten in de partij. Bovendien heeft 
iedereen kinderen of kleinkinderen. Dat 
maakt dat dit onderwerp veel mensen raakt. 
Kinderen zijn de toekomst en onze invester-
ing waard. Vaak wordt er over dit soort ding-
en heen gekeken in de politiek. Het is beter 
om te durven investeren in één belangrijk 
aspect in het leven. Voor mij is dat onderwijs 
voor kinderen. En het hoeft niet in 4 jaar 
gerealiseerd te worden, maar maak een 
keuze voor de lange termijn, zodat de ver-
betering of vervanging van schoolgebouwen 
geen uitzichtloze zaak wordt.  

 

 

Melanie Roeleveld ( 44 jaar ) 

Ik vind dat de PvdA de komende vier jaren 
wat meer aandacht mag geven aan de 
geestelijke gezondheid van jongeren. Er is 
veel aandacht voor gezond eten en sporten 
om overgewicht te voorkomen en een ge-
zonde levensstijl te bevorderen. Maar op het 
gebied van geestelijke gezondheid blijft de 
zorg achter, vind ik. Zeker als het om pubers 
gaat. De PvdA richt zich van oudsher vooral 
op de strijd tegen armoede en zorg voor oud-
eren. Dat is heel belangrijk, maar jongeren 
mogen niet ondersneeuwen. Ik heb zelf pu-
berdochters en op die leeftijd lijkt alles maak-
baar. Maar het leven is niet maakbaar.  Va-
nuit mijn werk bij Kinderopvang Berend Botje 
weet ik dat niet alle kinderen in een fijne 
thuissituatie opgroeien. Daarom werken we 
intensief samen met zoveel mogelijk ba-
sisscholen en zorginstellingen/-verleners. Om 
er samen voor te zorgen dat deze jonge 

kinderen zo goed mogelijk begeleid worden. 
De kinderopvang en het basisonderwijs raken 
steeds beter op elkaar afgestemd. Voor pu-
bers is dit in de praktijk helaas nog niet goed 
genoeg geregeld. Vaak zijn problemen pas 
heel laat zichtbaar, o.a. omdat hun leven zich 
minder in het zicht van de ouders afspeelt. 
Sommigen zitten behoorlijk met zichzelf in de 
knoop en sluiten zich af voor familie en 
vrienden. Om me heen hoor ik ook 
verhalen over hele heftige situaties waar je 
als ouder eigenlijk niet aan wil denken. Ook 
voor middelbare scholieren is de samenwerk-
ing tussen school en GGD op 
elkaar afgestemd, maar de problemen 
worden vaak niet of heel laat gesignaleerd. 
En als het wel gezien wordt en er hulp gev-
raagd wordt, dan lopen ze tegen wachtlijsten 
bij de GGZ aan. Ik lees dat ook veel in de 
krant. De GGZ is niet helaas niet eenvoudig te 
benaderen. Je moet écht zware problemen 
hebben, wil je daar snel hulp krijgen. Als oud-
er doe je dan maar wat je denkt dat goed is. 
Ik kan me voorstellen dat ouders soms met 
hun handen in het haar zitten en niet meer 
weten hoe ze ’t aan moeten pakken. Maar 
dat is niet zoals het zou moeten. Ik wil ik 
graag dat er meer aandacht komt voor de 
geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en 
jongeren, ook op de scholen en BSO’s. De 
jeugd verdient ’t dat er meer aandacht, tijd 
en geld wordt vrij gemaakt voor geestelijke 
gezondheidszorg. We kunnen ze hierdoor 
eerder bereiken en voorkomen dat 
problemen escaleren. Ook ouders kunnen 
meer bewust worden gemaakt van de sig-
nalen van problemen bij jongeren en waar ze 
terecht kunnen voor hulp, ook als problemen 
nog niet extreem zijn. Het gaat namelijk niet 
alleen om verwaarloosde kinderen. Het kan 
elk kind overkomen dat hij of zij in de put 
raakt. Dan moet er eerder hulp beschikbaar 
zijn, dan nu het geval is. En ook hier geldt: 
voorkomen is beter dan genezen. 

 

 

Leden aan het Woord 

       Waaraan zou de PvdA-Hoorn de komende vier jaar wat  

meer aandacht mogen geven? 

Anne-Marie Meijer 
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Richard Hagen 

Ik ben Richard Hagen. Ik ben 58 jaar en woon sinds 1984 in 

het mooie Blokker. Ik woon daar samen met mijn vriendin. 

Ik heb een vooropleiding als jurist en ben ruim 30 jaar in de 

bankenwereld werkzaam geweest, waar ik een ruime fi-

nanciële ervaring heb opgedaan. In 2011 heb ik die wereld 

verlaten en sindsdien ben ik in diverse andere functies 

werkzaam geweest. Zo ben ik een periode actief geweest bin-

nen de gemeente Hoorn als ambtelijk secretaris bij de Region-

ale Ombudscommissie (tot 2013), waarbij ik inwoners van de 

regio heb mogen bijstaan wanneer zij klachten hadden over 

de overheid. Meer recent ben ik werkzaam geweest in de zorg 

bij een zorgverlener in Enkhuizen. In die laatste functie heb ik 

enorm veel geleerd over de problemen die er zijn rond de 

WMO en wat daar voor de mensen die daarvan afhankelijk 

zijn allemaal bij komt kijken. 

Naast mijn werkzaamheden ben ik ook altijd actief geweest 

als vrijwilliger. Op dit moment ben ik bestuurslid bij de 

stichting Juradi, die mensen bijstaat in de penitentiaire in-

richtingen in Noord-Holland, waar onder die in Zwaag (De 

Glasbak). Ook ben ik actief als coördinator en juridisch ad-

viseur bij de Rechtswinkel West-Friesland die gratis juridische 

adviezen verstrekt aan mensen op bijna elk rechtsgebied. 

Deze rechtswinkel heeft, naast de spreekuren in Enkhuizen en 

Medemblik, ook een tweetal spreekuurlocaties binnen de 

gemeente Hoorn.  

Aanpakken armoede 

Vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de rechtswinkel West-

Friesland kom ik regelmatig in aanraking met mensen voor 

wie schulden en armoede een dagelijks terugkerende last is. 

Een goede schuldhulpverlening en het verder aanpakken van 

de armoede zijn naar mijn mening dan ook van het grootste 

belang. Ik zou daarbij graag zien, dat er extra aandacht wordt 

geschonken aan kinderen en ouderen en zal mij als kandidaat-

raadslid voor de PvdA in de gemeente Hoorn hiervoor graag 

inzetten. 

 

Richard Hagen, kandidaat raadslid PvdA 

 

Goede schuldhulpverlening belangrijk 
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Judith de Jong 

Mijn naam is Judith de Jong, ik woon met onze tweeling van 

2,5 jaar en mijn man in de Kersenboogerd. Sinds ik in Hoorn 

woon (2002) ben ik actief voor de PvdA. Eerst als bestuurslid, 

later als fractievoorzitter en de afgelopen jaren ben ik 

wethouder geweest van financiën, sociale zaken, kunst en 

cultuur en erfgoed en monumenten. 

Ik ben opgegroeid vanuit de gedachte dat het belangrijk is om 

iedereen gelijke kansen mee te geven en ik ben politiek actief 

geworden, omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan. Voor-

al als het mensen betreft die kwetsbaar zijn. 

Waar ik mij druk om maak is dat kinderen met laagopgeleide 

ouders vaker een te laag schooladvies krijgen van 

leerkrachten. Dat mensen die minder assertief zijn vaker 

minder goede medische zorg krijgen. Dat alle inzet van 

zorgprofessionals niet kan voorkomen dat een groot deel van 

onze jeugdgevangenissen vol zitten met mensen met een 

verstandelijke beperking. En dat kinderen in jeugdzorgin-

stellingen verder beschadigd raken, omdat er onvoldoende 

kleinschalige opvang en pleeggezinnen beschikbaar zijn. 

Er valt, als je er over nadenkt, nog zoveel om voor te strijden. 

Zeker ook op lokaal niveau. De afgelopen jaren heeft de PvdA 

samen met andere partijen hard gewerkt om de armoede-

bestrijding en hulp bij schulden te verbeteren. Ik ben er trots 

op dat er meer ondersteuning is gekomen voor mensen met 

een klein inkomen en dat het aantal huisuitzettingen heel 

scherp is gedaald. Dat is bereikt omdat de gemeente nu langs 

gaat bij mensen met een huurachterstand om hulp aan te 

bieden.  

Maar nog steeds lukt het veel mensen die hulp kunnen ge-

bruiken niet om die ook te krijgen. Een van de speerpunten 

van de PvdA is daarom om meer mensen die onze onder-

steuning nodig hebben te bereiken. De PvdA wil een ar-

moedepact sluiten met alle partijen die zien waar armoede 

onze inwoners treft. Bijzondere aandacht verdienen ouderen 

met een minimum inkomen. Gratis gebruik van het openbaar 

vervoer is een van de manieren waarop wij eenzaamheid en 

isolement willen doorbreken. 

Er is al veel bereikt. Maar we zijn nog lang niet klaar. Op heel 

veel punten gaat ons werk door. Samen met inwoners, bed-

rijven en organisaties in onze mooie stad. Pak door! Kies 

PvdA!                                  

                                                   Judith de Jong, lijsttrekker PvdA 

Armoedebestrijding blijft belangrijk 
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Koen Kluft 

Koen Kluft, 30 jaar en woonachtig in Zwaag met mijn vriendin 

en 2 prachtige dochtertjes. Op 31 maart 1987 werd ik geboren 

in Hoorn. Ik ben opgegroeid in Oosterblokker, op de Boekert. 

Mijn hele leven ben ik verbonden met Hoorn. Naar de stad 

met mijn moeder en zusje om bij ‘t Smidje een overheerlijke 

kaassoufflé te halen (grappig wat voor herinneringen je vooral 

bij blijven). De basisschooltijd bracht ik door in Drechterland, 

maar vanaf de middelbare school is Hoorn een nog prominen-

tere rol gaan spelen in mijn leven. Ik ging naar de Oscar 

Romero en heb daar een hele leuke tijd gehad. Een fijne 

school, dat is wat bij mij naar boven komt als ik terugdenk aan 

mijn tijd aldaar. Via wat omwentelingen ben ik uiteindelijk 

commerciële economie gaan studeren in Amsterdam. En 

inmiddels ben ik alweer een heel aantal jaren ondernemer. 

Dat bevalt mij ontzettend goed. 

Politiek zit mij in het bloed! Ik zie nog de verhitte discussies 

aan de ‘grote tafel’ op zondag bij mijn opa en oma. Mijn opa, 

die zijn sporen rijkelijk verdiend heeft in de landelijke politiek 

(helaas de verkeerde partij). Mijn oom, oud wethouder van de 

gemeente Opmeer en nog steeds werkzaam als gemeen-

tesecretaris. Mijn vader, oud gemeenteraadslid en daar zaten 

mijn neef en ik (mijn neef Tom Beuker, nummer 2 op de lijst 

voor de PvdA Medemblik) tussen. Natuurlijk bemoeiden we 

ons met alles wat we hoorden, en naarmate we ouder werden 

werd er zelfs weleens naar ons geluisterd. 

Vertrouwen geven 

Een onderwerp waar ik mij voor ga inzetten is zorg. Investeren 

in zorg is en blijft nodig. Het aanpakken van problemen gaat 

vóór bureaucratische regeltjes. Zijn die er dan voor niets? 

Néé, natuurlijk niet, maar een medewerker in de zorg weet 

zelf verdomd goed hoe hiermee om te gaan. Daar ben ik 

oprecht van overtuigd. Dat vertrouwen moeten we met zijn 

allen wel durven geven. Als het aan mij ligt gaan we dat de 

komende 4 jaar écht in praktijk brengen! 

Contact met burgers 

Wat ik verder belangrijk vind is het contact met de burgers. 

Als ik heel eerlijk ben, kan er op dit gebied nog heel veel ver-

beterd worden. Het gebruik van social media en digitale 

kanalen is daar een voorbeeld van. De komende jaren gaan 

we hierin een echte slag maken! Ik heb er ongelofelijk veel zin 

in. Laten we hopen op een grandioze uitkomst en op 4 

prachtige jaren, wat mij betreft (wederom) in de coalitie! 

 

 Koen Kluft, kandidaat raadslid PvdA 

 

Investeren in zorg is en blijft nodig 
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Anne-Marie Meijer 

Ik geloof in mensen. Ik vind dat elk mens kansen verdient om 

zich positief te kunnen ontwikkelen in het leven. Ook als de 

omstandigheden tegen zitten. Als mensen kiezen voor men-

sen, dan wordt onze stad en de samenleving daar als geheel 

beter van. En dat draagt bij aan het levensgeluk van ieder 

mens!  

Ik ben online ondernemer en stressreductie trainer voor leer-

lingen en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Ik geef om mensen én onze mooie stad, waar ik sinds 1999 

woon. Daar zet ik mij graag voor in. Door mijn gezin – man, 

dochter van 13 en zoon van 9 - mijn interesses en de wan-

delingen met onze hond Lloyd in het Havenkwartier zie en 

spreek ik veel mensen. Van Always Forward tot muziekschool 

Boedijn en van de Mariaschool en het OSG tot Stichting Var-

end Erfgoed. Ik heb een breed netwerk.  

Daarnaast ben ik bestuurslid in de Vereniging Bewoners 

Havenkwartier. In die rol heb ik geleerd, dat je als bewoner 

invloed kunt uitoefenen op de besluiten van de gemeente. Zo 

zijn we jarenlang bezig geweest om het aantal witte riv-

iercruiseschepen aan het Oostereiland te beperken en de 

touringcars uit de binnenstad te weren. Met succes!  

Na 21 maart wil ik die invloed uitbreiden: als Gemeente-

raadslid wil ik Horinezen en Hoornaren vertegenwoordigen, 

die de PvdA steunen in het doorpakken op armoede-

bestrijding, wonen en werk.  

Armoede in onze stad! Onaanvaarbaar! 

In de Verenigde Staten heb ik gezien hoe armoede een stad 

op lange termijn ontwricht. Het maakt levens en de stad ka-

pot. Wist u dat in een Hoornse wijk 13% van de inwoners 

onder de armoedegrens leeft? In onze stad! Onaanvaardbaar! 

Daarom wil ik gekozen worden, zodat geen kind meer op-

groeit in armoede. Voor dát kind en onze gezamenlijke 

toekomst: een menselijk Hoorn om door te geven!  

Om daad bij woord te voegen zou ik persoonlijk het plan 

“Eenhoorn-pas” willen realiseren: een stadspas, die - in 

samenwerking met lokale ondernemers en instellingen - de 

bestaande sport- en cultuurstrippenkaart uitbreidt met 

kortingen op schoolspullen, kleding, computers, dagjes uit, 

Hoornse kermiskaartjes etc., zodat mensen én vooral kinderen 

met weinig financiële middelen, naast noodzakelijke aanko-

pen, ook kunnen genieten van de fijne dingen in het leven. 

Net als ieder ander.  

In 2014 stond ik op de kieslijst. Daarna heb ik mij actief 

ingezet voor de partij. Ik ben bestuurslid geweest en medeau-

teur van het communicatieplan. Nu voer ik de hoofdredactie 

over dit ledenblad; de Prospect. Ik doe nu een 2e poging en 

hoop dat ik uw vertrouwen krijg.  

Anne—Marie Meijer, kandidaat raadslid PvdA 

 

Eenhoorn-pas 
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Arnold Wegner 

Mijn naam is Arnold Wegner, ik ben in 1964 in 

Heerhugowaard geboren en opgegroeid in Abbekerk. Mijn 

middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het OSG in 

Hoorn. Vanwege mijn studie Cultureel Werk aan de Sociale 

Academie ben ik begin jaren tachtig naar Amsterdam ver-

trokken.  

Na in 1991 mijn diploma behaald te hebben, ben ik echter niet 

het jongerenwerk in gegaan, maar mijn eigen impresariaat 

Tornado Concerts begonnen. Naast het boeken en promoten 

van tournees voor o.a. Ilse DeLange, Beth Hart en Saybia, 

werd ik ook door poppodia als Boerderij Zoetermeer en Sleep-

in/Arena Amsterdam ingehuurd om hun programmering te 

verzorgen.  

In 2008 ben ik met mijn gezin naar Zuid-Frankrijk geëmigreerd 

en heb ik van daaruit mijn werkzaamheden voortgezet. Ook 

hebben wij daar oude huizen gerenoveerd, appartementen 

verhuurd, op markten gestaan en een decoratiewinkel gehad. 

Sinds 2016 wonen wij weer in Nederland en met veel plezier 

in de Grote Waal, bij mijn moeder en broer om de hoek.  

Gebrek aan gelijke kansen 

Ik ben lid van de PvdA geworden, omdat ik mij zorgen maak 

over de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Over 

het gebrek aan gelijke kansen voor onze kinderen. Ik wilde 

niet langer langs de zijlijn blijven staan, maar mij als kan-

didaat-raadslid actief in gaan zetten voor deze mooie stad en 

al zijn inwoners.  

De portefeuilles waar mijn expertise ligt zijn met name Kunst 

en Cultuur, Evenementen, Stadspromotie en Recreatie & Toe-

risme, maar mijn persoonlijke interesse gaat ook uit naar 

Sport en Welzijn. 

 

 

Arnold Wegner, kandidaat raadslid PvdA 

 

Kloof tussen arm en rijk slechten 
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Arnica Gortzak 

Mijn naam is Arnica Gortzak. Ik ben geboren in het Gooi en 

heb achttien jaar in Bussum gewoond. Toen verhuisde ik naar 

Rennes, Frankrijk, waarna ik ging studeren in Amsterdam. In 

Bussum genoot ik een heerlijke jeugd. Wij groeiden op in een 

omgeving waar het goed was en waar wij vanuit huis leerden 

om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo hielpen 

mijn zus en ik op jonge leeftijd al mee in het bejaardentehuis 

bij ons om de hoek en tijdens mijn jaren in Amsterdam reed ik 

mee op de soepbus van het Leger des Heils. Iets voor de ander 

doen, is mij met de paplepel ingegoten.  

 

Na mijn studie Nederlands ben ik in Purmerend gaan werken 

op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Een 

geweldige tijd had ik daar. Jammer genoeg moest het 

schooltje verdwijnen vanwege bezuinigingen. In 2002 verhuis-

den mijn man en ik naar Hoorn. Onze dochter is in de Grote 

Waal geboren. In 2005 zijn we voor drie jaar verhuisd naar 

Sint Maarten (Nederlandse Antillen), waar ik les heb gegeven 

op een middelbare school. Ook daar hebben wij ons ingezet 

voor de ander. Deze buitenlandervaringen hebben mij veel 

gebracht. Inzichten in integratieproblematiek en de over-

tuiging dat inzetten op het leren van een taal essentieel is.  

Kansen zijn er niet meer voor iedereen 

Inmiddels werk ik alweer bijna tien jaar op het Tabor College 

Werenfridus. Niet alleen als docent Nederlands, maar ook als 

zorgcoördinator. Mijn Master pedagogiek, die ik in 2011 

behaalde, komt hierbij goed van pas. Ik vind het prachtig dat 

ik in Nederland alle kansen heb gekregen die ik heb gehad: 

mijn tussenjaar in Frankrijk, mijn studie in Amsterdam, mijn 

Master, dankzij een lerarenbeurs. Helaas zie ik dat deze kan-

sen er tegenwoordig niet meer voor iedereen zijn. Dit gaat mij 

aan het hart. Onderwijs anno 2018 is een uitdaging, opgroeien 

anno 2018 is een uitdaging. Ik zou mij als gemeenteraadslid 

met al mijn energie in willen zetten voor de jeugd in Hoorn.  

Daarnaast gaat mijn interesse uit naar het onderwijs. Ik hoop 

de komende vier jaar een bijdrage te kunnen leveren op deze 

terreinen en me zo in te kunnen zetten voor de inwoners van 

Hoorn.  

Arnica Gortzak, kandidaat raadslid PvdA 

 

Iets voor een ander doen 
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Thomas de Groot 

Mijn naam is Thomas de Groot. Ik ben een geboren en geto-

gen Horinees. Ik ben 22 jaar oud, student Bestuurskunde, 

waar ik mijn scriptie schrijf over de integratie van vluchtel-

ingen in Amsterdam en Berlijn. Behalve voor politiek heb ik 

een passie voor zwemmen, geschiedenis en koken. 

Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde heb ik mijn stage 

gedaan in de Tweede Kamer. Hier hield ik mij intensief bezig 

met economische zaken en arbeid. Ook hielp ik mee met de 

voorbereidingen voor het werk van Tweede Kamerleden en 

hun campagnes.  

Recht op goede huisvesting 

Naast mijn studie ben ik drie jaar bestuurslid geweest van de 

jongerenpartij van de PvdA, de JS, in Amsterdam. Ik vind dat 

iedereen recht heeft op goede huisvesting en eerlijk werk. Dit 

heb ik in praktijk gebracht bij de JS. Hier was ik ook verant-

woordelijk voor de samenwerking tussen politieke jon-

gerenorganisaties en het versterken van de linkse samenwerk-

ing.  

Het viel mij op dat veel mensen niet dezelfde kansen krijgen 

als anderen. Het leven is rommelig en dingen gaan niet altijd 

zoals je in gedachten hebt. Dit kan zijn vanwege vooroordelen, 

een rottige economische situatie, gezondheidsproblemen of 

dingen die spelen in je familie. Er zijn duizend en één redenen 

waarom dingen niet gaan zoals je plant. Ik wil mij inzetten 

voor die mensen, die net dat ene duwtje in de rug nodig heb-

ben om hun dromen en ambities waar te maken, te beginnen 

in mijn geboortestad: Hoorn. 

Jongeren nauwelijks vertegenwoordigt 

Met al deze ervaringen op zak wil ik dit werk hier voortzetten, 

want ik vind Hoorn een prachtstad. Echter, er zijn ook nog 

genoeg andere dingen die om verbetering vragen. Zo is het 

nog steeds ontzettend lastig om een huis te kunnen vinden in 

Hoorn. Jonge mensen worden nauwelijks vertegenwoordigd 

en als je hoger onderwijs wilt volgen moet je maar uitwijken 

naar de randstad. Dit kan en moet beter. Hoorn en haar in-

woners zitten boordevol kwaliteit en potentie, zolang wij maar 

het lef hebben om het waar te maken. Daarom wil ik mij als 

raadslid o.a. sterk maken voor HBO-onderwijs in Hoorn, jon-

geren meer een stem geven in de stad en een toegankelijkere 

woningmarkt.  

Thomas de Groot, kandidaat raadslid PvdA 

 

Net dat ene duwtje in de rug geven 
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Aangenomen moties ingediend en ondersteund:  

Aanpak eenzaamheid  

Bescherming Museum Stoomtram  

Fietsdoorsteek Klagerstuin/Oostergouw  

Inperken schade kostendelers norm  

Steun restauratie schilderijen  

Naamgeving openbare ruimte  

Lokale lastenmeter  

Vergoeding inloopochtenden  

Borden verbetering doorstroming turborotonde  

Stop geluidsoverlast A7  

Boek Hoorn in de 20ste eeuw  

Verborgen armoede  

Inkomensondersteuning  

Precariobelasting 

Aanbrengen opstelstroken Zwaagmergouw  

Niet bezuinigen stemlokalen  

Inzetten hoogopgeleide vluchtelingen  

Experimenten participatiewet  

Ervaringsdeskundigen koppelen aan gebiedsteam  

Nationale hulpverleningsdag  

Vaker waterplanten maaien  

Bijstandsaanpak  

Duidelijke taal  

Adoptie openbare ruimte  

Afschaffing PV vergoeding  

Doorlopend wandelgebied Baatland  

Rustig verkeer op de linten  

Cultuureducatie  

Toegangstijden en sluitingstijden HORECA           

Artikel 36 vragen, over onder andere: 

 

Aanpak eenzaamheid 

Transferiumhuisje behouden 

Hertenkamp stoppen 

Herbestemmen V&D panden 

Verkeer op de linten 

Walstroom 

Suggestie parkeren bussen cruisevaart 

Outdoor Stereo 

Aanvullende vragen donorregistratie 

Overschrijding makerij 

Huisvesting Statushouders 

Touringcars Visserseiland 

Pand Roode Steen 15 

Accommodatie rugbyclub 

Vol en vrijsignalering in Hoorn 

Slopen fietsen transferium 

Vaarroutes Bangert Oosterpolder 

Ontbreken nostalgische kermis 

Sloop Binnenblijfstraat 

Wet markt en overheid 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Resultaten PvdA Hoorn 2014-2017 

Steven de Waart 
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Aanvullende vragen over:   

Westfrisiaweg 

Grotere terrassen Roode Steen 

Tegen verhoging Bedrijventerrein Zevenhuis 

Verloedering station Kersenboogerd 

Werkbezoeken, zoals:  

Diverse sportverenigingen 

1. Hoorn 

Vluchtelingenopvang 

Maaltijddialoog 

Intermaris 

Kledingbank 

Onze Held!, kinderkledingbank 

Inzamelen voedselbank 

De Troubadour en De Tweemaster 

politiebureau 

Acties, bijvoorbeeld:  

Zet de bloementjes buiten 

Folderen Venenlaankwatier 

Folderen Risdam-Zuid 

Groene Wal Bangert en Oosterpolder 

Brief staatssecretaris Mandsveld 

Vragen, werkbezoeken en acties 

Resultaat op Kunst&Cultuur, erfgoed en monumenten 

Ambitie: Meer beleefbaar maken van de stad, koppeling erfgoed en monumenten, kunst en cultuur en stadspromotie  

Resultaat: Verhaal van Hoorn, Erfgoedvisie, Ondersteuningsregeling voor monumenteneigenaren, Deelname BNG 

erfgoedprijs, Project gedichten en oude reclames op blinde muren, Realisatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte, 

Realisatie/restauratie Historische Schoorsteen Blokker, Restauratie Foreesthuis, Restauratie Roode Steen 15, Onderzoek naar 

uitbreiding WFM in pand Rozenkruizers, Komst Halve Maen naar Hoorn, 5 schilderijen terug uit Oekraïne, Kaap Hoorn jaar, 

Haalbaarheidsonderzoek Centrum voor de kunsten afgerond, Inzet op verhuizing bibliotheek Noorderkerk, Gezamenlijke huis-

vesting muziekschool en Blauwe Schuit, Hoorn moet je horen, muziekonderwijs op de basisschool, Extra subsidie schouwburg 

het Park, Architectuurcentrum subsidie herstart, Ledscherm Oostereiland van de muur, Plek Oud Hoorn in monumenten en 

welstandscommissie gehandhaafd, Subsidie boel Hoorn in de 20ste eeuw . 

Resultaat op Financiën 

Ambitie: Sluitende meerjarenbegroting, Terugdringen onderuitputting investeringen, Herontwerp programmabegroting, ver-

betering stuurbaarheid door de gemeenteraad  

Resultaat: Ombuigingsprogramma van ongeveer 9 miljoen gerealiseerd, Voor het eerst sinds meer dan 10 jaar weer een 

sluitend meerjarenperspectief, Nieuwe systematiek aanmelden en monitoren van investeringen geïntroduceerd met een in-

vesteringsplafond, integrale afweging en monitoring op de daadwerkelijke inzet van middelen, Nieuwe opzet programmabe-

groting is met de gemeenteraad en raadsklankbordgroep opgesteld  

Resultaat Luwtemaatregelen 

Ambitie: Negatieve effecten luwtemaatregelen voor bestaand gebruik Markermeer agenderen en aanpakken en water-

plantenoverlast aanpakken. 

Resultaat: Luwtemaatregelen zijn van tafel, Pilot maaien waterplanten samen met de regio geïnitieerd (gaat het derde jaar in)  
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Ambitie  Realisatie 

Re-integratie intensiveren: Zoveel mogelijk 
mensen met een bijstandsuitkering aan het 
werk, prioriteit voor jongeren, oudere 
werkzoekenden en ZZP’ers 

Extra inzet op re-integratie, in opdracht van Hoorn zijn bij 
WerkSaam extra trajecten ingezet, waardoor bijna 100 mensen 
uitgestroomd zijn naar werk en alle deelnemende cliënten 
gemiddeld 2 treden zijn gestegen op de participatieladder (700.000 
euro/jaar). O.a.: 
Extra opleidingsmogelijkheden via WerkSaam 
So What, extra ondersteuning voor leerlingen praktijkschool 
Motivatie en sollicitatietraining voor 45 plussers 
Opleidingsmogelijkheden uitgebreid naast aanbod WerkSaam 
(Fresh 229 en Espec) 
Extra trajecten laaggeletterdheid voor cliënten WerkSaam en niet 
uitkeringsgerechtigden bij bibliotheek 
Specifiek aanbod voor hoogopgeleide statushouders 

Stimuleren van ondernemerschap, onder-
steuning ZZP-ers en starters 

Schuldhulpverlening voor ondernemers 
Ondernemerstrainingen voor bijstandscliënten en niet 
bijstandsgerechtigden 
Buddy’s voor ondernemers 
Startersloket geopend 
Project Zomerondernemer voor jongeren 
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor onderne-
mers op minimum niveau (motie PvdA) 

Intensiveren armoedebeleid Norm voor gebruik armoedebeleid opgetrokken naar 115% 
Bedrag individuele inkomenstoeslag verhoogd 
Vermogensgrens voor gebruik armoedebeleid verhoogd (motie 
PvdA) 
Gebruik strippenkaart voor mensen met een hoog inkomen maar in 
de schuldsanering (dus op leefgeld) mogelijk gemaakt (motie frac-
tie) 
Referteperiode individuele inkomenstoeslag van 60 maanden naar 
36 maanden 
Niet uitkeringsgerechtigden via WerkSaam ondersteund en aan 
werk geholpen, instroom in de bijstand en huisuitzettingen voorko-
men 
Formaliseren noodfonds en beschikbaar maken noodfonds voor 
derde partijen (hulpverleners) 
Uitbreiding subsidie aan stichting leergeld 
Subsidie voedselbank n.a.v. brand bestelbus 
Ondersteuning van de Kinderkledingbank bij vinden nieuwe huis-

Schuldhulpverlening, inzet op preventie Preventiemedewerker aangesteld 
Vroegsignalering en huisbezoek i.s.m. Intermaris, aantal 
huisuitzettingen gedaald van 25/jaar naar ongeveer 5/jaar 
Voorlichtingsactiviteiten geld en budgettering op basisscholen 
Uitbreiding schuldhulpmaatjes en budgetbuddy’s 

Sociale zaken en werkgelegenheid 

Steven de Waart 
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feiten 

Economische groei niet naar gezinnen maar naar 

bedrijven (bron: Rabobank) 

Inkomensaanwas laatste 40 

jaar bij gezinnen mager, bij 

bedrijven 3 keer zoveel 

(bron: Rabobank) 

De norm voor gebruik van het armoedebeleid is in Hoorn op-

getrokken naar 115% van het minimum, waardoor meer mensen ge-

bruik kunnen maken van ondersteuning (bron: PvdA Hoorn) 

Rendement op kapitaal wordt weer hoger dan rendement op arbeid. Dat leidt tot grotere inkomensverschillen (Piketty). 

Efficiente regulering van het vermogenskapitalisme is alleen 

op Europees niveau mogelijk (bron: Piketty) 

Multinational vazal  Rutte schenkt bedrijven jaarlijks 1,4 miljard dividendbelasting (bron Rutte III) 

Voor het eerst sinds meer dan 10 jaar is er in Hoorn weer een sluitende 

begroting en een sluitend meerjarenperspectief. (bron: PvdA Hoorn) 

Aantal huisuitzettingen in Hoorn gedaald van 25/jaar naar ongeveer 5/jaar (bron: PvdA Hoorn ) 

 

Waarom PvdA in 

Jan Kollen 
De toegenomen winstgevendheid van bedrijven hangt nauw samen met 

het structureel dalende arbeidsinkomensaandeel (bron: Rabobank) 

Huishoudens krijgen een steeds kleiner deel van het 

nationale inkomen 
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PvdA maakt verschil 

Zo vlak voor de verkiezingen zijn we vooral bezig met vooruit 
kijken: wat willen we de komende tijd voor onze inwoners be-
tekenen? Maar het is ook goed om terug te kijken en aandacht 
te besteden aan de punten die de afgelopen vier jaar uit het 
verkiezingsprogramma van de PvdA-Hoorn zijn gerealiseerd. 
Als je dat op een rij zet, dan zie je dat de PvdA in Hoorn een 
groot verschil heeft gemaakt. Het zijn resultaten waar we met 
elkaar trots op mogen zijn. Veel leesplezier en op naar een 
mooie verkiezingsuitslag! 

Armoedebestrijding 

Meer inwoners net een klein inkomen kunnen gebruik maken 
van de ondersteuning van de gemeente. Eerder was de ink-
omensgrens om voor hulp in aanmerking te komen 110% van 
het minimum, de PvdA verruimde dit naar 115%. 

Inwoners die langdurig een laag inkomen hebben, komen in 
aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage. Dit bedrag werd ver-
hoogd. Bovendien komen inwoners nu na 3 jaar in aanmerking 
in plaats van na 5 jaar. 

Inwoners die gebruik maken van ondersteuning mogen maar 
beperkt spaargeld op de bank hebben staan. Dit bedrag was 
echter zo laag dat mensen niet eens konden sparen voor een 
wasmachine. Daarom werd het bedrag naar boven bijgesteld. 

Er kwam een extern noodfonds om inwoners te helpen die net 
buiten allerlei ondersteuning vallen. Daardoor kunnen naast 
de gemeente ook ook andere organisaties inwoners 
aanmelden om gebruik te maken van dit noodfonds. 

De Kinderkledingbank werd ondersteund bij het vinden van 
nieuwe huisvesting en er kwam een voorstel om subsidie te 
verlenen voor de huur van het nieuwe pand. 

Er kwam meer subsidie voor organisaties die zich inzetten voor  

Kinderen in armoede, zoals stichting Leergeld Westfriesland -
Er kwam een kermisactie, zodat kinderen met ouders met een 
klein inkomen ook naar de kermis kunnen. 

Preventie van schulden 

Er is werk gemaakt van het op tijd signaleren van schulden. 
Daarvoor is een preventiemedewerker schulden aangesteld. 
Een van de speerpunten was de introductie van een huisbe-
zoek aan huurders van Intermaris bij huurachterstand om hulp 
aan te bieden. Het aantal huisuitzettingen is hierdoor enorm 
gedaald van ongeveer 25 per jaar naar een paar per jaar. 

Er kwamen meer schuldhulpmaatjes en budgetbuddy’s, dat 
zijn vrijwilligers die een cursus hebben gedaan om mensen 

met financiële problemen te helpen. 

Er kwamen voorlichtingslessen over geld en budgettering op 
basisscholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer mensen aan het werk 

Er zijn heel veel mensen extra aan het werk geholpen. bijvoor-
beeld door opleidingen aan te bieden, leerlingen van de Prak-
tijkschool extra te begeleiden, trainingen te geven aan 45 
plussers zonder werk en hulp te bieden bij het opzetten van 
een eigen onderneming. 

 

De begroting op orde 

Met de PvdA in het college op financiën is het huishoudboekje 
van de gemeente voor het eerst in meer dan 10 jaar weer op 
orde. Hoorn heeft weer een sluitende meerjarenbegroting. 

 

Erfgoed, monumenten en kunst en cultuur 

De PvdA zorgde er voor er financiële ondersteuning kwam voor 
monumenteneigenaren die hun monument willen restaureren 
alle eigenaren van monumenten in Hoorn zijn uitgenodigd om 
een schildje naast hun voordeur te hangen waarmee be-
zoekers informatie over het monument kunnen raadplegen -Er 
is een kunst- en cultuur pas gekomen voor basisschoolleer-
lingen, waarmee ze kennis kunnen maken met allerlei verschil-
lende activiteiten en lessen, bijvoorbeeld muziek, toneel of 
dans. 

Het project Community Art in Hoorn Noord/ Venenlaank-
wartier is gestart. 

 
Judith de Jong, lijsttrekker PvdA-Hoorn 

 

Resultaten om trots op te zijn 
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PvdA HHNK Nieuwsbrief januari 2018 
(deels hier overgenomen) 

Website 
 

Beter laat dan nooit! Eindelijk gaat https://hhnk.pvda.nl 
online. Let op: het is geen www adres. Onze standpunten, 
nieuwsberichten en agenda's staan op de site. Ook is er over 
ons als fractie een en ander te lezen en zijn onze con-
tactgegevens zichtbaar. En nog veel meer. Heb je ideeën voor 
onze site? Meld ze dan aan een van ons. 

Waterworkshops 
In gewestelijk verband gaan wij samen met de PvdA collega's 
van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (onze buren) de in-
houd van korte waterworkshops voorbereiden. Deze work-
shops kunnen op de PvdA Regiodag van juni worden bijge-
woond door (dan) nieuwe  (maar ook ervaren) raadsleden die 
meer willen weten over waterthema's en de relatie tussen 

waterschap en gemeente. Tegelijkertijd is dan de gelegenheid 
voor kandidaat waterschapsbestuurders om kennis te maken 
met het werk in een waterschapbestuur. In aanloop naar de 
kandidaatstelling lijkt het ons goed om mensen daarvoor te 

enthousiasmeren. 

We horen graag van jullie! 

Marjan Leijen 

 

 
 

 

COLOFON PROSPECT 

 

De Prospect is het ledenblad van de PvdA-Hoorn.  

Het blad verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van 220 stuks sinds 1 januari 2005. 

Redactie 

Anne-Marie Meijer (hoofdredacteur), Jan Kollen,  

Steven de Waart, Peter Ursem 
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Hoorn 

www.pvdahoorn.nl 
Arnica Gortzak (bestuursvoorzitter)  

e-mail: arnicairis@hotmail.nl  
telefoon: 06 23 8121 94 

Lex Siero (secretaris) 
e-mail:Info@pvdahoorn.nl  

telefoon: 06-11621977  
 

Noord-Holland 
www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

e-mail: pvda@noord-holland.nl 
telefoon: 023 51 44 389 

Nederland 

www.pvda.nl 
e-mail:pvda@pvda.nl 

telefoon: 020 55 12 155 
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e-mail: ledenadministratie@pvda.nl  

telefoon: 020 55 12 290 
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In veel boeken, toneelstukken, opera’s en films gaan verhalen 
over moeizame strijd om te overleven of te overwinnen. Dat 
moet dan wel gepaard gaan met vormen van terugval, waar-
van je als lezer, luisteraar of kijker denkt: daar komen ze nooit 
van z’n leven meer uit. Gevoelens van teleurstelling en wan-
hoop groeien tot voor de toeschouwer ongemakkelijke pro-
porties en zelfs als buitenstaander, die je blijft hoezeer je ook 
in het verhaal wordt getrokken, denk je dat het nu wel mooi 
geweest is. Geef de pijp maar aan Maarten, hang de luit maar 
in de wilgen en leg het moede hoofd maar te ruste. En dan 
ineens gloort daar een sprankje hoop. Op het juiste moment 
hervindt men zich en toont dan te beschikken over onver-
moede krachten en wanneer de wind dan ook nog in de zeilen 
komt, stevent men af op een glorieus einde. In de literaire 
hoek stelt men de definitieve ondergang meer op prijs, maar 
in het werk voor de gewone man is het eind pas goed wan-
neer het allemaal goed komt. 

Zo denk ik ook wel eens over de situatie van de PvdA in 
Hoorn. De hoofdstukken over de drama’s die zich voltrokken, 
zijn nu achter de rug. We bevinden ons op de splitsing van 
literair of volks. Gaat het vanaf nu allemaal dramatisch fout of 
komen we tot een heerlijk bevrijdend slot? Wordt het een 
drama of een blijspel? Ik doe nu wel of het verhaal zich buiten 
mijzelf afspeelt en dat ik slechts toeschouwer ben. Maar mag 
dat? Ik maak namelijk deel uit van de club, die het zo zwaar te 
verduren lijkt te hebben. Ik sta met alle leden op het toneel. 
Niet zozeer in het midden of in de schijnwerpers, maar een 
beetje aan de rand ervan.  

Alle leden van deze afdeling staan, of ze het nu leuk vinden of 
niet, ergens op dat toneel. De 
meesten misschien wat verscholen 
achter comfortabele brede ruggen. 
Een klein groepje draaft rond en 
vraagt de aandacht van de 
toeschouwer met teksten en gebaren. 
Ik meen te kunnen concluderen, dat 
hun spel erop gericht is om het glo-
rende licht op te roepen of den volke 
ervan te overtuigen dat dit ook werkelijk aan het gloren is. En 

in een verhaal dat goed afloopt, is dat een wake-up call voor 
andere leden om zich ook duidelijker te manifesteren als 
welgemeend belijdend lid van de organisatie. In de eigen 
kringen wordt deze boodschap uitgedragen. Of via quasi toe-
vallige gesprekken, of met een duidelijke poster op het raam 
of door in het openbare neuriën of fluiten van de Internatio-
nale. 

Verdere rampen gebeuren niet meer, in Den Haag en in Haar-
lem slaan partijbonzen geen flaters meer en de boodschap dat 
de PvdA in Hoorn vooral Hoorn vooruit wil helpen op dezelfde 
prachtige wijze als in de afgelopen vier jaar is gedaan doen 
eerdere rampzalige gebeurtenissen verbleken. Om de span-
ning voor de toeschouwer nog wat langer vast te houden 
wordt regelmatig de vraag gesteld: gaat het allemaal lukken? 
Willen je buren wel gaan stemmen? Geloven ze jouw credo 
dat angst een slechte raadgever is en dat stemmen op partijen 
die je bang maken dus slecht is? Willen ze aannemen dat de 
PvdA juist de partij is die het hoofd koel houdt en gaan ze in 
op jouw suggestie om jou te machtigen ook namens hen te 
stemmen? 

In de meeste verhalen die wonderbaarlijk goed aflopen krijgt 
de hoofdpersoon een bijna goddelijke, nou ja, laten we 
zeggen: bovenmenselijke status, waardoor het zo vanzelfspre-
kend wordt dat je die gaat volgen, dat alle niet-volgers over-
komen als een stelletje dwarse sukkels. Maar hoe had je dat 
voor deze verkiezingen voor elkaar moeten krijgen? Ik kan 
zoiets als schrijver wel verzinnen, maar de werkelijkheid is 
zoveel weerbarstiger dan je zou wensen. 

We gaan de verkiezingen in met de vingers gekruist en we 

hopen dan maar dat het verhaal over deze verkiezingen niet 

te literair wordt. 

Sjaak Grosthuizen  

sjaakgrosthuizen@gmail.com 

 

Drama of blijspel? 


