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Een einde en een begin 
 
Judith Michel-de Jong is gestopt met het actieve leven in de 

Hoornse politiek. Bijna gestopt misschien, want hoewel ze 

geen deel meer uitmaakt van de fractie, zal ze nog enige tijd 

op de achtergrond als vraagbaak, steun en toeverlaat klaar 

staan. Thomas de Groot krijgt de pittige opdracht in haar 

voetsporen te treden Ik sprak hen beiden op de avond voor-

dat Judith aftrad en Thomas werd geïnstalleerd. Judith op een 

tête-à-tête opstelling van twee banken in de foyer, met  

Thomas na de fractievergadering in de fractiekamer.   

 

 
Hoe hebben beiden dit ervaren? 
 
Judith nam met duidelijke weemoed afscheid van een periode 

van bijna dertien dat ze de PvdA vertegenwoordigde. Ze heeft 

elke positie ervaren. In de oppositie, in de coalitie en als 

wethouder. Je kunt natuurlijk niet beweren dat het puur een 

hobby voor haar was, hoewel ze het werk graag met hart en 

ziel gedaan heeft. Het was een leerzame tijd op veel gebieden, 

zowel bestuur inhoudelijke als communicatieve. Het samen-

werken met verschillende partijen om zo doelen te ver-

wezenlijken is daar een voorbeeld van. Het uitwisselen van 

argumenten was daar belangrijk bij. 

Voor Thomas gaat een diep gekoesterde wens in vervulling. 

Als secretaris van de Jonge Socialisten en deelnemer aan lan-

delijke werkgroepen was hij al enige tijd actief en de PvdA in 

Haarlem zal hem nu moeten missen als fractie-assistent. Hij is 

naar deze plek toegegroeid. Hij heeft een studie bestuurskun-

de achter de rug en het onderwerp van zijn eindscriptie heeft 

veel inzichten opgeleverd over (arbeids)participatie van sta-

tushouders. Hij hoopt die kennis te kunnen gebruiken om als 

raadslid verschil te kunnen maken. 

 

Wat is je motivatie om voor een politieke functie 
te kiezen? 
 
De drive om iets bij te dragen en iets wezenlijk ten goede te 

veranderen voor mensen is een belangrijke motivatie voor 

Judith. Daarnaast was er ook het plezier dat zij er zelf aan had 

en heeft. 

Thomas komt uit een links nest en hij heeft de opvattingen 

van zijn ouders over verantwoording nemen voor een goede 

samenleving, waarin alle mensen gelijke kansen krijgen. Hij 

werd gestimuleerd zelf na te denken over alle zaken. Als actief 

politicus kun je beter het verschil maken. Sinds zijn 18e is hij 

lid van de PvdA.  

Waar kijk je op terug en waar kijk je naar uit? 
 
Judith heeft goede herinneringen aan zaken die ze wezenlijk 

heeft kunnen veranderen. Om er een paar te noemen: uit de 

eerste bestuursperiode lukte het om geld vrij te maken voor 

de buurtmoeders. Als wethouder heeft zij zich ingezet voor 

mensen in een kwetsbare 

positie. Ze was ook 

wethouder van sociale 

zaken. Nu heeft ze zich 

ingezet om voor de men-

sen met een kleine beurs 

voldoende woningen te 

verkrijgen. Over die wens 

heeft ze in haar laatste 

periode in de raad nog een 

voorstel gemaakt. Ze 

maakt duidelijk dat er een groot verschil is om beslissingen te 

nemen in tijden van krapte en wanneer er wat ruimer geld is 

voor beleid. Ze is wethouder van financiën geweest, deels ook 

omdat ze daar een feeling voor heeft en zij graag de porte-

monnee wil beheren. Financiën is een zeer belangrijke porte-

feuille, omdat je dan met alle dos-siers te maken krijgt. Ze was 

acht jaar fractievoorzitter en dat heeft ze graag en met plezier 

gedaan. 

 

Interview met Thomas en Judith 
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Voor Thomas is de toekomst als raadslid toch wel wat span-

nend. Het is een nieuwe uitdaging. Hij hoopt binnen de kort-

ste keren een goede inbreng te kunnen hebben. Hij zal dank-

baar gebruik maken van de ervaringen die hij op dit gebied al 

heeft opgedaan. Hij vindt het ook leuk om te mogen 

meedenken over ruimtelijke ordening, duurzaamheid en stem 

geven aan jongeren om een paar zaken te noemen. 

 
 
Hoe kijk je aan tegen fractiediscipline? 
Wanneer je een voetbalwedstrijd speelt is het onhandig wan-

neer je niet als teamspeler speelt. Het debat is voor Judith 

heel belangrijk. Daarin kun je anderen overtuigen, maar ook 

zelf overtuigd worden. De partij gaat voor elke verkiezing met 

een partijprogramma op pad. Je moet ervan uitgaan dat elke 

kandidaat daar achter staat en ook als raadslid. Je weet waar 

de partij voor staat. Maar er moet wel ruimte blijven voor 

voortschrijdend inzicht. Ook voor Thomas is dit het uit-

gangspunt. Als je teveel afwijkt is het kennelijk niet jouw 

partij. 

Heb je nog tips voor Thomas? 
 

Een brede grijns van Judith gaat aan het antwoord vooraf. 

Vooral jezelf blijven, volg je hart en wordt een detective. Wat 

zijn de echte feiten en meningen? Wees een stukken-

verslinder. Focus op je onderwerp en taak. Wordt geen pa-

pieren raadslid, maar zoek het contact met de mensen in de 

stad. Reageer op mensen die contact zoeken, bezoek wijk-

overleggen. Verkoop de boodschap op kernachtige manier, 

zodat iedereen kan snappen hoe het in elkaar zit.  

Inmiddels is op een zeer hartelijke wijze afscheid genomen 

van Judith tijdens de raadsvergadering van 29 januari en heeft 

Thomas zijn eerste bijdrage geleverd in diezelfde vergadering. 

 

 

 

Peter Ursem 

Interview met Thomas en Judith (vervolg) 
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PvdA-Hoorn doet 21 voorstellen om de 
woningbouw te versnellen 
 
Onder het mom “Bouwen, bouwen, bouwen!” hebben  de PvdA-
Hoorn en VOCH 21 voorstellen ingebracht om de woningbouw in 
Hoorn te versnellen. De fracties hebben becijferd dat het tekort aan 
woningen (huur en koop) met de woningbouwplannen die er nu 
liggen verder op zal lopen. In het initiatiefvoorstel aan de Gemeente-
raad stellen zij daar-om voor om het uitbreiden van het aantal 
woningen tot absolute topprioriteit te benoemen. Bijvoorbeeld door 
de bouw van woningen in Bangert en Oosterpolder naar voren te 
trekken, nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen, sociale 
woningbouw in Hoorn en de regio te realiseren en de verkoop van 
sociale woningen aan beleggers te voorkomen.  

 

Bouwen, bouwen, bouwen! 
De fracties van PvdA-Hoorn en VOCH hebben dit initiatiefvoorstel 
wonen aan de gemeenteraad van Hoorn gericht. De fracties zijn van 
mening dat het versnellen van de woningbouwproductie een abso-
lute topprioriteit van de gemeente moet zijn. Alleen al op basis van 
de verwachte groei van het aantal huishoudens in de komende 10 
jaar is een toename nodig van circa 270 woningen per jaar. Dat staat 
nog los van het tekort dat de afgelopen jaren is ontstaan. PvdA 
raadslid Judith de Jong: “Er moet echt iets gebeuren. Er is de afgelo-
pen jaren een te beperkte productie geweest om te voldoen aan de 
vraag. Ook voor de komende jaren is er, gezien het totaal aan af-
gegeven bouwvergunningen, nog onvoldoende zicht op een versnel-
ling van de productie. Dit is een zeer onwenselijke situatie voor onze 
inwoners die met de hoogste prioriteit aangepakt dient te worden.” 
 
Bangert & Oosterpolder én nieuwe locaties 
De fracties doen diverse voorstellen, waaronder het versneld 
afbouwen van Bangert en Oosterpolder. Karin Hakhoff (VOCH) 
“Bouwen in B&O is relatief eenvoudig, de grond is beschikbaar, er 
liggen goede afspraken met ontwikkelaars en de planologische pro-
cedures zijn relatief ver gevorderd. Het versneld afbouwen van de 
700 woningen die hier gepland zijn, is dus een kans om de 
woningvoorraad snel uit te breiden. Daarnaast vinden de fracties dat 
Hoorn werk moet maken van het aanbieden van meer 
woningbouwlocaties. Hakhoff vervolgt:  ”Zowel corporaties als ont-
wikkelaars hebben simpelweg locaties nodig om te kunnen bouwen. 
Hierbij is creativiteit en samenwerking belangrijk. Denk bijvoorbeeld 

aan het plan zoals laatst in het nieuws kwam om woningen te 
bouwen boven op de bedrijfsgebouwen op het Hof van Hoorn.” 

 
Sociale woningbouw 
Het realiseren van sociale woningbouw kan wat betreft de fracties 
ook gebeuren door corporaties uit de regio. De fracties vinden het 
bovendien zorgwekkend dat sociale huurwoningen (van bv. Woon-
zorg) mogelijk verkocht worden. Ook stellen de fracties dat het nodig 
is om in gesprek te treden met de Westfriese gemeenten over het 
naleven van de afspraak om in Westfriesland minimaal een aandeel 
van 25% sociale huurwoningen te realiseren. Judith de Jong: “De 
wachttijd op een sociale huurwoning voor een starter is gemiddeld 6 
jaar. Dit is een urgent probleem. Er moeten woningen bijkomen, 
want op dit moment zijn we schaarste aan het verdelen.” 

 
Breed draagvlak bij betrokkenen 
De voorstellen die er nu liggen zijn tot stand gekomen op basis van 
overleg met verschillende betrokkenen, zoals ontwikkelaars, corpo-
raties, makelaars en gemeente. De Jong: “De noodzaak om de 
woningbouw te versnellen wordt breed gedeeld. Wij willen hier 
graag een bijdrage aan leveren samen met de andere partijen in de 
gemeenteraad. Want het thema wonen staat bij elke raadsfractie 
hoog op de prioriteitenlijst.” 

 
Aangeboden aan wethouder 
Op 14 februari sprak ons nieuwe raadslid Thomas de Groot met 
Marjon van der Ven over het initiatiefvoorstel Bouwen bouwen 
bouwen. Hij heeft het stuk aangeboden aan het college, zodat 
Marjon dit kan meenemen in de woonvisie, waaraan zij werkt. Het 
gesprek ging over de bouwplannen in Hoorn op de korte, de mid-
dellange en de lange termijn. Wij blijven zeer betrokken en zullen op 
een constructieve manier een bijdrage blijven leveren in dit dossier, 
om zo ons steentje bij te dragen aan het realiseren van meer wonin-
gen in de stad.  

 
Judith de Jong 

 
 

Bouwen, bouwen, bouwen!  
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Peter van Setten (69 jaar) 

Ik vind de Europese Unie een groot goed. Het is via een lang-
zaam proces ontstaan na de tweede wereldoorlog. Eerst van-
uit de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal in 1951, later de Benelux, de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG), de Europese Gemeenschap (EG) en 
uiteindelijk de Europese Unie (EU). Als ik terugkijk naar mijn 
jeugd – toen moest je nog warm water halen op de hoek van 
de straat – en die tijd vergelijkt met nu, dan heeft de EU grote 
economische welvaart gebracht. Maar er is meer dan dat: de 
EU is belangrijk voor de vrede in Europa. De rijke landen in 
Europa zijn vooral rijk geworden door het roven van grond-
stoffen uit de koloniën. Ik mis het politieke besef bij de VVD, 
CDA en D66. Zij vinden ontwikkelingshulp onzin, maar het is 
nodig. Bekijk het eens van de andere kant: de Marshallhulp 
van de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog had ook 
een economisch motief! 
 

Mensen zijn hier zo ontevreden, ze mopperen en kijken alleen 
maar naar wat ze niet hebben. En we hebben hier zoveel! We 
zijn verwend, er zijn generaties in Nederland die alleen maar 
welvaart hebben gekend en ze zijn bang dat kwijt te raken, 
maar met een beetje minder zijn we nog steeds heel rijk.  
  
Eigenlijk is de EU log geworden na de val van de muur in 1989. 
Arme landen als Polen, Hongarije, Bulgarije etc. konden toen 
lid worden. Die landen hadden een economisch motief en dat 
werkt nu ontwrichtend binnen de EU. Toch is het voor de 
lange termijn goed dat ze bij Europa horen. Alle landen in Eu-
ropa delen een meer dan 2000 jaar lange geschiedenis en cul-
tuur. Samen vormen we een machtig Europees blok tussen 
Rusland en de Verenigde Staten en er is vrede in Europa.  
  
Ik vind Brexit geen goed plan, al begrijp ik het wel kijkend naar 
de geschiedenis van Groot-Brittanië binnen Europa. Ik houd 
mijn hart vast als het gaat om het protestantse en katholieke 
deel van Ierland. Er heerst vrede, maar door de Brexit kunnen 
oude sentimenten weer snel oplaaien. Ik hoop dat daar vrede 
blijft heersen.  

 

 
Wilt u ook aan het woord komen? Geef u op via info@pvdahoorn.nl.  

 

Hélène Zack (55 jaar)  
 

Ik vind Brexit geen goed plan. Het brokkelt de Europese Unie 
af. Landen, die samenwerken, zijn machtiger en krachtiger. Bij 
ons thuis is er een grote voorliefde voor geschiedenis. Ik vraag 
me altijd af waarom mensen niets leren van geschiedenis. Kijk 
naar Europa, dat vroeger bestond uit koningshuizen die alle 
macht hadden. Allemaal kleine staatjes, waarin ego’s het voor 
het zeggen hadden. Net drammerige kleuters, die meer, meer, 
meer wilden en daardoor alleen maar voor ellende zorgden. 
We zijn echt van ver gekomen. Door schaalvergroting binnen 
Europa werken we nu samen met elkaar.  
 
Europa is een poldermodel geworden. Alle landen geven wel 
macht aan de EU, maar willen wel zelf rechten houden. Dat is 
lastig in de praktijk, want nu ontbreekt het de EU aan vol-
doende mandaat. We moeten niet bang zijn, dat we onze 
identiteit kwijt raken. Een eigen identiteit hebben we al lang 
en dat hoeft samenwerking niet in de weg te staan. Binnen 
Europa wordt er nu onnoemelijk veel geld verspild aan een 
klimaatakkoord, waarover we het maar niet eens kunnen 
worden. Hoe krachtig ben je dan? Denken we nu echt dat Ne-
derland in zijn eentje het klimaat kan redden? Dat moeten we 
samen doen. Ik vind dat de EU daarom een groter mandaat 
moet krijgen.  
 
Als de EU verder afbrokkelt, kunnen oude tijden terug keren. 
Er hoeft maar een populistische charismatische leider op te 
staan, die het “Verdeel en Heers” terug brengt om aanzet te 
geven tot grote verdeeldheid binnen Europa. Dat moeten we 
niet willen. Geen verdeeldheid zaaien. Onrust leidt tot oorlog 
binnen Europa, kijk maar naar de periode voor WOII. Daarom 
is het zo belangrijk dat geschiedenis, economie en maatschap-
pijleer meer aan elkaar worden gekoppeld op het voortgezet 
onderwijs om kinderen leren na te denken over de wereld. En 
de tijd en toetsen, die we dan besparen kunnen we inzetten 
voor meer burgerschap en sociale ontwikkeling.  
 
 
 
 
 

 door Anne-Marie Meijer 

Leden aan het Woord 

       Op 23 mei zijn de Europese parlementsverkiezingen.  

Wat vindt u van de EU en de Brexit?  

mailto:info@pvdahoorn.nl
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VERKIEZINGSPROGRAMMA PvdA HHNK 2019 - 2023 

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

 

Samenvatting 

Waterveiligheid:  zacht en multifunctioneel 

Klimaatrobuuste stad: water als blauwe draad 

Watertekort: de waarheid kan zout zijn 

Tegengaan van bodemdaling: functie volgt peil 

Wegenbeheer: weg met de wegen 

Meer biodiversiteit: blij met de bij 

Genieten van de natuur: als een vis in het water 

Schoon water: aanpak bij de bron 

Energietransitie: op weg naar oneindig 

Kwijtschelding: de sterkste schouders 

Werkgelegenheid: eerlijk werk voor iedereen 

Inwonersparticipatie: iedereen doet mee 

Waterbewustzijn: bekend maakt meer bemind 

Internationale solidariteit: grenzenloos zorgen voor water 

Erfgoed: zonder verleden geen toekomst 

Waterschapsbelastingen: de vervuiler betaalt 

 

Voor het volledige programma kunt u kijken op :  

https://hhnk.pvda.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-2015-2019/  

We hebben er voor de Prospect een paar uitgelicht die direct van belang zijn voor de stad. 

WATER IS VAN IEDEREEN 

Klimaatrobuuste stad:  
water als blauwe draad 

 
Het klimaat verandert. Bij de inrichting van de straten moet 
rekening gehouden worden  met heftiger buien en lange peri-
odes van droogte. Minder verstening, meer groen, gescheiden 
rioolstelsels en waar mogelijk het regenwater direct de 
bodem in of naar de sloot.  
 

 
 
 
De kans op wateroverlast neemt daardoor af en de stad wordt 
koeler.  
Gemeenten zullen, wat de PvdA betreft, flink moeten inzetten 
op vergroting van het vermogen om water op te vangen en 
vast te houden binnen hun gemeentegrenzen. 
 

Vervolg-> 

https://hhnk.pvda.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-2015-2019/
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Kwijtschelding: de sterkste schouders 

Waterschapsbelastingen zijn voor alle inwoners gelijk. Men-
sen met een laag inkomen betalen dus naar verhouding meer. 
Onder een bepaald inkomen kan het moeilijk zijn om de 
belasting te betalen. Het vangnet van de kwijtschelding is  
daarom belangrijk. Er is afgelopen periode een verruiming van 
de kwijtscheldingsregeling geregeld voor AOWers.  
Ook is - op initiatief van de PvdA - de regeling van toepassing 
gemaakt voor ondernemers die een bijstandsuitkering 
ontvangen en voor huiseigenaren die 'onder water staan'. Wij 
willen ons ruimhartig kwijtscheldingsbeleid uitbreiden naar 
een eerlijke kwijtschelding voor alle ondernemers die onder 
bijstandsniveau leven. Een unaniem aangenomen motie    
daarover - van de PvdA - wordt in de loop van 2019 
uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

Werkgelegenheid: eerlijk werk voor iedereen 

We willen dat ons waterschap voldoende mogelijkheden biedt 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Door een voorstel van de PvdA is social return bij inkoop en 
aanbestedingen niet meer vrijblijvend, maar een voorwaarde 
geworden. We gaan ons er hard voor maken dat ons 
waterschap dit daadwerkelijk gaat uitvoeren. 

 

Iedereen doet mee 

In de projecten van het waterschap zetten we in op ruimte 
voor invloed van inwoners en organisaties bij de keuzes en 
uitwerking. Nadrukkelijk nodigt de PvdA de inwoners, onder-
nemers en organisaties uit om met initiatieven te komen die 
leiden tot een aangenamere en groen-blauwe leefomgeving. 

 

Waterbewustzijn: bekend maakt meer bemind 

 
Nederlanders hebben een 
laag waterbewustzijn. Ze 
weten nauwelijks welk werk 
er verzet wordt om dagelijks 
droge voeten te houden. 
Ons eigen - PvdA – 
onderzoek toont aan dat 
meer bekendheid met de 
taken van het waterschap, 
leidt tot een beter begrip 
van de taken van het water-
schap. Dat motiveert de 
PvdA enorm om ons werk 
nog zichtbaarder te maken 
en mensen nog meer te be-
trekken. Ook het water-
schap zelf zal de inwoners 
meer moeten informeren 
over de risico's die wij lopen als de watertaak niet goed wordt 
uitgevoerd. 
 

Waterschapsbelastingen: de vervuiler betaalt 

Natuurlijk vinden wij dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dienen te dragen. We willen de lasten eerlijker 
verdelen door een tweepersoonshuishouden voor twee te 
laten betalen en drie- en meerpersoonshuishoudens voor 
drie. Een kleine verandering maar belangrijk voor tweeper-
soonshuishoudens die het niet breed hebben.  En natuurlijk 
worden de kosten 
van het opruimen 
van vervuild op-
pervlaktewater - 
door bijvoorbeeld 
illegale mestlozing 
of anderszins - 
verhaald op de 
veroorzaker. De 
PvdA streeft naar 
een gelijkmatige 
tariefontwikkeling en is daarom geen voorstander van de 
voorgestelde tariefsverhoging voor de natuurorganisaties. 
 

 

Jan Kollen 

 

WATER IS VAN IEDEREEN 
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Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderk-
wartier plaats.  

Voor de PvdA zit Kees Stam als Hoogheemraad in het 
dagelijks bestuur:  

Ik ben Kees Stam, geboren en getogen in de IJmond als zoon 
van een kleine agrarische zelfstandige. Dit betekent, dat ie-
dereen meewerkt op het land en in huis. Gestudeerd in Wa-
geningen, Land- en Water management, het onderwerp van 
Willem Alexander, en net als hij het elfstedenkruisje gehaald 
op bevroren water. De mondiale welvaartsverdeling had mijn 
speciale belangstelling en daarvoor in Peru, India en Bhutan 
gewerkt, u weet wel dat land van bruto nationaal geluk. 

Na terugkomst in Nederland mij in het milieu gestort en 
terecht gekomen in vieze bagger. Hier viel toen nog heel veel 
mee te doen, nu is het opgelost. 

Sinds die tijd ook als raadslid actief in Heemskerk naast lid-
maatschap van algemeen bestuur van waterschap. De laatste 
tien jaar voor de PvdA dagelijks bestuurder Waterveiligheid in 
Hollands Noorderkwartier. Dus gewerkt aan verbetering van 
grote en kleine dijken in ons gebied. De insteek was en is om 
niet veel hogere maar wel veel bredere dijken te maken om 
het hier droog te houden. Ben het meest trots op de aanleg 
van de Hondsbossche Duinen tussen Camperduin en Petten, 
de Prins Hendrik Zanddijk op Texel en natuurlijk op het voor-
genomen stadsstrand in Hoorn en de oeverdijk ten zuiden 
daarvan. Dus veel grond, natuur en recreatie. 

Het verkiezingsprogramma 2019-2023 van de PvdA 
HHNK heet WATER IS VAN IEDEREEN. Wat zijn de 
speerpunten uit dit verkiezingsprogramma?  

De slogan op ons affiche nu is PvdA Zeker voor schoon water. 
Ons programma beslaat 9 pagina`s met 16 aandachtspunten, 
zie HHNK.pvda.nl verkiezingen. 

Voor mij zijn de items die direct met de klimaatdiscussie te 
maken hebben belangrijk. Wij bereiden ons voor op ander 
weer met brede robuuste dijken, meer water en groen in de 
stad, energieneutraal en meer natuur en biodiversiteit. 

De PvdA staat voor solidariteit, iedereen doet mee en belast 
kapitaal naast arbeid voor een betere leefomgeving. Dit is bij 
ons goed gelukt. De meeste belasting wordt opgebracht door 
gebouwd op basis van WOZ waarde. Degene die in grote 
huizen wonen betalen het meest en zij die het niet kunnen 
betalen krijgen kwijtschelding. 

De aflopen jaren veel geïnvesteerd in zuivering en dijken en 

geprofiteerd van goede aanbiedingen van de aannemerij. Met 
hen ook een hechtere samenwerking aangegaan en elkaars 
sterke kanten benut. Dus niet alles zelf ontwerpen maar dat 
aan hen overlaten om de plannen met de uitvoering beter te 
laten aansluiten. Hierbij zijn veel innovaties doorgevoerd, 
veelal met minder staal en beton en met meer zand en klei 
(Afgezien dan van de dijk aan de haven van Den Oever).  

U heeft vanaf 13 mei 2015 het HHNK mee mogen bes-
turen. Welke successen zijn daarbij bereikt?  

We zijn zeer voortvarend geweest met ons klimaat en ener-
giebeleid, veel zonnepanelen, ook op water, meer energie uit 
onze poep en meegewerkt aan initiatieven om aardwarmte te 
gebruiken. 

Waar nog veel energie ingestoken mag worden is het genieten 
van strakke gazonnetjes. Minder asfalt en tegels in de tuin. De 
strakke weides met veel mest, gras en ook geen koeien erop 
zouden we lelijk moeten vinden. Wel meer bloemetjes, bijen 
en vogeltjes op de dijken en in de bermen en in uw tuin. Ook 
verstevigen van de natuur die we nog hebben.  

Vervolg -> 

Kees Stam 

Waterschapsverkiezingen 
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Elk huishouden (medicijnresten en microplastics) is een 
bron van vervuiling voor ons oppervlaktewater. Is dat 
de laatste jaren veranderd?  

De waterzuivering is goed geregeld maar er mag nog wel een 
tandje bij om meer medicijnflessen eruit te krijgen, want ook 
lage concentraties hebben invloed op het waterleven. Nu 
wordt er ruim driekwart verwijderd maar dat mag best wel 90 
% worden. De laatste beetjes worden wel steeds duurder 
maar het kost nu nog steeds net zoveel als tien jaar geleden. 

Hoe politiek is het waterschap? 

De laatste jaren is de politiek in het waterschap duidelijker 
geworden. In het verleden was het meer een door grondbe-
zitters, dus boeren, bestuurde organisatie. De laatste 50 jaar is 

er veel meer solidariteit ontstaan om te komen tot een 
schone leefomgeving. Daar zijn grote resultaten mee bereikt. 
De laatste tijd is de maatschappij steeds individueler ge-
worden en minder solidair. Ik wordt echter erg warm bij het 
zien van het scholierenprotest om meer klimaatmaatregelen 
te nemen. 

 

Laten we het waterschap solidair houden en laten zorgen voor 
een schone leefomgeving! 

 

Steven de Waart 

 

Kees Stam (vervolg) 

Het belang van provinciale verkiezingen i.v.m. de 
samenstelling van de Eerste Kamer 

 
We weten allemaal dat de verkiezingen van de Provinciale 
Staten rechtstreeks van invloed zijn op de samenstelling van 
de Eerste Kamer. Momenteel zijn daar 75 zetels te verdelen. 
Dat verdelen gebeurt niet doordat wij dat rechtstreeks doen, 
maar wel door de leden van de Provinciale Staten. We noe-
men dit getrapte verkiezingen. Natuurlijk is het zonneklaar dat 
de partijen die het beste uit de provinciale verkiezingen 
komen, zich ook het best vertegenwoordigd weten in de 
Eerste Kamer. Omdat alle wetten ook moeten worden 
goedgekeurd door de Eerste Kamer, is het voor de regerende 
partijen van het grootste belang om de meerderheid die zij in 
de Tweede Kamer hebben, ook in de Eerste Kamer aanwezig 
is.  

 

Raakt de coalitie de meerderheid in de 1e kamer kwijt? 
Daarom is stemmen superbelangrijk! 

 
De wetsvoorstellen die door de coalitie soms met moeite door 
de stemrondes in de tweede Kamer gewurmd zijn, zullen nog-
maals een meerderheid van stemmen moeten zien te halen in 
de Eerste Kamer. Op dit moment staat het nog te bezien of de 
huidige regeringscoalitie de meerderheid in de Eerste Kamer 
kan behouden. Zullen we de nu nog breed lachende premier 
zien veranderen in een verongelijkte zuurpruim? Zullen de 
populistische partijen hun zetelaantallen zien groeien? En wat 

zal de PvdA aan zetels kunnen scoren na de verkiezingsneder-
lagen van de afgelopen jaren?  
De verdeling van de zetels over coalitie en oppositie is 38 
tegen 37. Nu nog de krapst mogelijke meerderheid. Na de 
verkiezingen zullen we meer weten. Vergeet dus niet te stem-
men. Deze verkiezingen gaan om meer dan onze eigen provin-
cie!    

 Peter Ursem 

1e Kamer, straks een beter evenwicht? 

Belang provinciale verkiezingen 
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Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten plaats.  
PvdA lijsttrekker Adnan Tekin zit als Gedeputeerde in 
het dagelijks bestuur van de Provincie. Hij is een:   
Geboren en getogen Amsterdammer. Gehuwd en vader van 4 
kinderen. In 1998 politiek assistent geworden van wethouder 
Jaap van der Aa van de gemeente Amsterdam. Per 1 mei 2002 
politiek assistent van burgemeester Job Cohen. Dat heb ik tien 
jaar gedaan dus inclusief zijn tijd als fractievoorzitter van de 
Tweede Kamer in Den Haag. Per 2011 Statenlid in Noord-
Holland en vanaf december 2016 gedeputeerde Natuur, Mi-
lieu, Schiphol, recreatieschappen, landschap en arbeidsmarkt 
en onderwijs. De aanleiding voor mijn benoeming was zeer 
triest door het plotselinge overlijden van Tjeerd Talsma.  

Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma 
2019-2023 is dat er veel meer betaalbare woningen in 
Noord-Holland komen. Waarom is dat nodig?  
Er is zeer veel vraag naar (betaalbare) woningen in Noord-
Holland. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam  moet er 
de komende jaren 230.000 woningen gebouwd worden om te 
kunnen voldoen aan de bouwbehoefte. Een stad ter grootte 
van Den Haag! Als PvdA geven wij prioriteit aan het bouwen 
voor starters, ouderen en mensen met een beperkt budget. 
Om dit in goede banen te leiden stellen wij onder andere voor 
om een Provinciaal Bouwambassadeur aan te stellen die par-
tijen bij elkaar gaat brengen om tot uitvoerbare plannen te 
komen.   

Vindt u dat de rekening voor de klimaatverandering en 
verduurzaming eerlijk verdeeld en door de grote ver-
vuilers betaald moeten worden? 
Jazeker. Deze rekening moet eerlijk verdeeld worden. De 
grote vervuilers moeten hieraan bijdragen zodat ook mensen 
met een beperkt budget maatregelen kunnen treffen om de 
energietransitie vorm te geven.  

De PvdA wil banen die zekerheid bieden en ruimte om 
je te blijven ontwikkelen. Waar denkt u aan?  
In 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten een visie 
opgesteld over de inclusieve arbeidsmarkt in Noord-Holland. 
Iedereen heeft recht op een goede baan met een goed salaris. 
Ongeacht je leeftijd, sekse, achternaam. Daarbij heeft de pro-
vincie een voorbeeldrol. We hebben flink ingezet op het tot 
stand brengen van campussen in Noord- Holland. Een samen-
werking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs zodat 
jongeren leren voor banen van de toekomst. Een mooi voor-
beeld is TerraTechnica in Alkmaar. Een HBO campus op het 
gebied van duurzame energie. 

Daarnaast hebben in de afgelopen jaren ruim 300 Noord-
Hollanders een baan gevonden op Schiphol. Dit door de goede 
samenwerking tussen de provincie, gemeente Amsterdam en 
Luchtvaart College Schiphol. Allemaal mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 

 

De PvdA is voor behoud van ons unieke, open Noord-
Hollandse landschap. Hoe wil de PvdA dat bereiken? 

Het open groene landschap moet je koesteren. De inrichting 
van het landschap is een kerntaak van de provincie. De afgelo-
pen jaren hebben wij bijvoorbeeld geen toestemming 
gegeven om aan de Noord-Hollandse kust te bouwen. Wij 
voeren een streng beschermingsregime. Dat willen wij ook in 
de komende periode voortzetten.  

Vervolg -> 

Interview Adnan Tekin 

Lijsttrekker Provinciale Staten PvdA 
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U heeft vanaf december 2016 de Provincie NoordHol-
land mee mogen besturen. Heeft u in deze korte peri-
ode ook wat kunnen bereiken?  
Laat ik beginnen te zeggen dat ik trots ben dat ik tot de laatste 
drie genomineerden behoor van de Groenste Politicus 2018 
(georganiseerd door Natuurmonumenten). Op 10 maart zal 
bekend worden wie deze titel heeft verdiend. De afgelopen 
jaren heb ik mij ingezet om het landschap te versterken. Maar 
ook het vergroten van de biodiversiteit door middel van na-
tuurinclusieve landbouw, meer aandacht voor duurzaamheid, 
tegengaan van versnippering van de natuur. Extra middelen 
voor toezicht en handhaving in natuur- en stiltegebieden. Het 
Nationale Natuurnetwerk is in hectares verder toegenomen. 
En zijn voor alle Natuur- en recreatiegebieden de Wezenlijke 
Kenmerken en Waarden beschreven (natuurwaarden).  

Trots op het feit dat het zeer schadelijke varend ontgassen 
van binnenvaartschepen middels provinciale verboden een 
halt is toegeroepen.  

Bij Schiphol een brede agenda neergezet. We gaan niet alleen 
op basis van geluidsoverlast de toekomst van Schiphol bepa-
len, maar nemen ook Co2 uitstoot, veiligheid, ultrafijnstof etc. 
mee in deze discussie. We gaan af van het berekenen van ge-
luid naar het meten van geluid. Het terugdringen van het aan-
tal nachtvluchten staat nu hoog op de agenda.  

We hebben de ambitie om geluidsarm asfalt te plaatsen ver-
laagd naar 60 decibel. Dat is een verbetering voor de gezond-
heid van onze inwoners. 

Steven de Waart 

 

Adkin Tekin (vervolg) 

Ik weet nog precies wanneer ik besloot 
om politiek actief te worden: 21 maart 
2002. Ons tweede kind was net een 
paar maanden oud. De Euro was inge-
voerd maar we rekenden alles nog 
terug naar guldens. Wim Kok leidde 
zijn tweede kabinet en met de 
opkomst van Fortuyn veranderde de 
politiek. Ik zag hoe onze partij daar 
geen goed antwoord op had, hoe vaste 
waarden als solidariteit, eerlijk delen 
en opkomen voor kwetsbare mensen, 

achterhaald leken te zijn. Roepen vanaf de zijlijn was voor mij 
geen optie. Ik ging aan de slag. 

Ik nam deel aan onze congressen en acties, verhuisde onder-
tussen naar Naarden en bij de eerstvolgende verkiezingen 
stond ik op de lijst. Van 2006 tot 2018 was ik raadslid; eerst in 
Naarden later in de fusiegemeente Gooise Meren. In 2016 
begon ik bovendien als duo-commissielid in de Provinciale 
Staten, toen Jan Nieuwenburg burgemeester van het mooie 
Hoorn werd. Na het veel te vroege overlijden van Tjeerd 
Talsma werd ik Statenlid.  

Gemeenteraad en provinciaal bestuur zijn twee heel verschil-
lende politieke arena’s. Maar ze hebben voor mij precies het-
zelfde start- en eindpunt: het gaat om mensen. Dat wordt in 
de Staten weleens vergeten. Of niet gezien. Toch raakt alles 
waar we over praten, debatteren en besluiten de inwoners 
van Noord Holland uiteindelijk. Of het nu gaat om de Marker-
meerdijken, windmolens, bouwlocaties of het Openbaar 
Vervoer.  

Daarom geloof ik in actieve samenwerking met en tussen in-
woners, organisaties, instellingen, bedrijven en provincie. 
Problemen oplossen. Kansen creëren. Wat beter kan beter 
doen. En zorgen voor behoud van al het goede dat er al is. 
Want alleen zo komen we tot successen.  

Woningbouw, het klimaat en de energietransitie, de verbeter-
ing van het OV, natuurbehoud en milieu zijn onderwerpen die 
de inwoners van West Friesland heel direct raken. Hoe gaan 
we de komende jaren om met windmolens en zonneparken, 
wordt West-Friesland met aardwarmte straks de CV ketel van 
groot-Amsterdam? Waar gaan we in de regio bouwen zodat er 
eindelijk voldoende betaalbare woningen komen en kansen 
voor jongeren?  

Ook gaan deze verkiezingen over politiek Den Haag, waar de 
snijdende wind van de marktwerking steeds harder waait. 
Grote bedrijven krijgen de voordelen terwijl onze inwoners de 
rekening gepresenteerd krijgen. Of het nu gaat over het 
korten op de pensioenen, de kosten van het isoleren van 
woningen of het wegbezuinigen van ziekenhuizen. 

Ik pik het niet meer. 

Solidariteit, eerlijk delen en opkomen voor kwetsbare men-
sen. Dat moet weer het fundament van onze samenleving zijn. 
Dat kan het ook zijn. 

Laten we dat afdwingen. In onze provincie en daarmee ook de 
Eerste Kamer.   

Ik ben tot op het bot gemotiveerd. Jullie ook? Stem PvdA, Ze-
ker NU! 

 

Lars Voskuil , kandidaat 2 
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Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen, heb ik 
in een spontane actie mij in september van 2018 kandidaat 
gesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten van 
Noord-Holland op 20 maart 2019. Voor de PvdA. 
 

Ik leef en werk vanuit een 
sterk ontwikkeld rechtvaar-
digheidsgevoel. Dat heb ik 
van huis uit meegekregen. 
Een groot rood hart. Ik ben 
jurist geworden in de hoop 
kwetsbare mensen te helpen. 
Eerst als advocaat, later als 
rechter. Maar dan sta je aan 
het einde van de lijn. Wan-
hopige uitke-
ringsgerechtigden en 
vluchtelingen die tussen de 
wal en het schip van alle re-
geltjes zijn beland. 
Schrijnende situaties waarin 
ik soms iets kon doen. Maar 

ik wil nu eens aan het begin van de lijn staan. Kijken of ik op 
een andere manier mee kan helpen om de wereld iets beter 
te maken. 
 
Wat mij aanspreekt in de PvdA is dat het een verstandige 
actiepartij is. Samenleven doe je nu eenmaal niet alleen. We 
staan niet langs de kant te kijken hoe andere partijen de kas-
tanjes uit het vuur proberen te halen. De PvdA benoemt de 
problemen en zoekt vervolgens naar oplossingen. Neemt 
verantwoordelijkheid. “In geouwehoer kun je niet wonen.” 

 

 

 

In de zomer kom ik graag met onze zeilboot in de haven van 
Hoorn. Maar een keer op de fiets naar Hoorn zou ook leuk 
zijn. De PvdA gaat ook voor openbaar vervoer op maat in de 
regio Hoorn en een aansluiting van Hoorn op het F-net van de 
snelle fietsroute. Verder ga ik voor betaalbare woningen voor 
jongeren en ouderen. 

Het is ongetwijfeld bekend dat de Klimaatwet een initiatief 
was van de PvdA en Groen Links. Voor de provincie is het rea-
liseren van de energietransitie en het opwekken van duurza-
me energie een van de grote opgaven.  Rood is ook groen. 
Maar we zijn niet alleen groen.   

Ik heb gekozen om me kandidaat te stellen voor de Provinciale 
Staten om los te komen van de waan van de dag en meer de 
grote lijnen in mijn omgeving mede te kunnen bepalen. Met 
partijen als gemeenten en bedrijven onderwerpen be-
spreekbaar maken en aanjagen. De provincie speelt een grote 
rol bij de versnelling van de woningbouw waar plannen blijven 
liggen. Verder is de provincie belangrijk op het gebied van 
mobiliteit. De provincie werkt aan behoud van natuur en   
milieuafspraken die verder reiken dan gemeentelijk niveau. 
 
Ik maak me sterk voor een veilig en schoon Noord-Holland 
waarin voor iedereen passend werk en betaalbare 
woonruimte is. 
 
Het allerbelangrijkst vind ik dat iedereen daarom gaat stem-
men op 20 maart (als het even kan, op de PvdA). Graag roep ik 
je daartoe op! 

 

 

 

 

 

Annette de Vries, kandidaat 3 



 

Nederland sterker & socialer 13 

Sandra Doevendans, kandidaat 4 

 
Mijn naam is Sandra Doevendans en ik ben met veel plezier sinds 
2015 Statenlid voor de PvdA Noord-Holland. Toen ik 2015 werd geïn-
stalleerd heb ik samen naast jullie burgemeester Jan Nieuwenhuis in 
de Statenzaal gezeten. Het was natuurlijk erg jammer voor onze frac-
tie dat Jan wegging, maar dit zorgde wel voor een extra band met 
Hoorn voor mij. Zo heb ik al kunnen genieten van heerlijke mosselen 
eten in het centrum. Ben ik met mijn zoon naar het Museum van de 
Twintigste Eeuw geweest, want daar hadden jullie een Star Wars 
exhibitie en heb ik een hele dag meegelopen met Jan Nieuwenhuis 
om te zien en ervaren wat een burgermeester allemaal doet. 
 

 
Mijn doel voor deze 
periode in de Staten 
was om onze provincie 
inclusiever te maken, 
zodat er minder dis-
criminatie en polarisa-
tie is. Daarom ben ik 
dan ook extra trots dat 
de Provincie als 
werkgever en voor-
beeldfunctie haar HR-
personeel jaarlijks een 
training gaat geven om 
(onbewuste vooroor-
delen tegen te gaan en 
de traineepools en 

stageplekken ook 20% diverser qua achtergrond te maken). 
Daarnaast hebben we afgelopen Statenvergadering het 
‘Regenbooginitiatief’ mede ingediend met GroenLinks, PvdD, SP, D66 
en VVD zodat onze provincie zich nog meer in gaat zetten op bewust-
wording van en kennisdelen over inclusief beleid op ‘roze’ 
onderwerpen. Ook mocht ik deze periode de voorzitter zijn van de 
werkgroep jeugdparticipatie en dat was het allerleukst. Zo hebben we 
projecten kunnen opzetten om jongeren mee te laten denken over 
provinciale vraagstukken, kennis laten maken met wat de provincie 
nou eigenlijk doet en media maken over de verkiezingen. Als 
pleeg(moeder) vind ik dat natuurlijk het allerleukste, want de jeugd 
heeft de toekomst. 
 
De komende periode zou ik graag herkozen willen worden, omdat ik 
nog niet klaar ben. Zo heb ik de kaders van de energietransitie mee-
helpen bouwen, maar juist de volgende periode zal cruciaal zijn om 
alles eerlijk te verdelen. Ook wil ik het wakende oog blijven van hoe 
divers onze inwoners zijn en dat daarom het beleid ook inclusief moet 
zijn. Ook wil ik mezelf nog verder ontwikkelen zodat ik de jongeren, 
vrouwen en statushouders waar ik mee werk, kan laten zien dat bijna 
alles mogelijk is. Dat ook als je leven niet helemaal gaat zoals het had 
moeten gaan, je toch dingen kunt bereiken en dromen kunt najagen. 
Het is wellicht in een wat andere volgorde dan anderen. Daar ben 
ikzelf een voorbeeld van en ik blijf graag uitdragen ook in het politieke 
veld dat men niet moet opgeven en we zeker moeten kunnen zijn van 
een plek voor iedereen. Zeker nu! 

 
 
 
 

Gert-Jan Leerdink, kandidaat 5 

 
Mijn naam is Gert-Jan Leerink.  Sinds achttien jaar woon ik in Alkmaar 
met mijn gezin op een woonboot. We liggen in de Hoornse vaart, 
dichtbij de binnenstad; we vinden het een super plek om te wonen. 
En met een half uur fietsen staan we ook nog eens op het strand, met 
een half uur treinen in het hartje van Amsterdam.  Mijn kinderen 
gaan in deze regio naar school, in de zomer verkassen we naar onze 
caravan in het Noord-Hollands groen, ik durf wel te zeggen, dat ik op 
verschillende manieren een hechte band met de kop van Noord-
Holland heb opgebouwd.  
 
Toch maak ik me ook zorgen. 
Mijn kinderen komen binnen-
kort in de leeftijd dat ze op 
zoek gaan naar een eigen 
woning. Maar zijn er over 
een paar jaar  nog betaalbare 
woningen in deze regio?  In 
veel huizen, en zeker in 
woonboten moet je in de 
wintermaanden behoorlijk 
stoken om het een beetje 
warm te krijgen. We  houden 
van de natuur en schakelen 
graag over van gas naar  
groene energie. Maar hoe 
moet dat als hierdoor straks 
de rekening omhoog vliegt? 
En treinend naar mijn werk  
zie ik jaar na jaar grote hap-
pen verdwijnen uit ons 
mooie open landschap.  
 
We willen allemaal zeker zijn van een betaalbaar huis voor ons zelf en 
onze kinderen, van een groene maar tegelijk eerlijke energierekening. 
We willen allemaal trots kunnen zijn op ons unieke open landschap. 
Maar dat gaat niet vanzelf. Heel lang was ‘de provincie’  voor mij net 
als voor bijna iedereen een ‘ver van mijn bed show’.  Pas toen ik actief 
werd als raadslid merkte ik dat de provincie behoorlijk vaak het 
verschil maakt tussen het wel of niet doorgaan van een plan. Daarom 
heb ik mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten.  Als we onze 
dromen waar willen maken, zullen we daar ook in de provincie kei-
hard voor moeten knokken.  En dat is precies wat ik de komende vier 
jaar van plan ben te doen.   
 
Mocht je nu of in de komende jaren vragen hebben of iets bij mij 
onder de aandacht willen brengen, laat het vooral weten, samen 
maken we het verschil!  
 
Gert-Jan Leerink 
Kwakeloever 12 
Alkmaar 
 
gljleerink@gmail.com 
06-51106878 
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Langdurige vrede en stabiliteit   

Afspraken m.b.t. klimaatverandering 

Handelsverdragen  

De Euro  

Afschaffen extra belkosten buitenland 

Antiterrorismebeleid  

Vrij verkeer van goederen  

Vrij verkeer van personen  

Jan Kollen 

Doel Europese Unie 

 de vrede tussen de EU–landen en de buurlanden te bewaren en uit te bouwen  

 de Europese landen te verenigen in praktische samenwerking  

 ervoor te zorgen dat de EU–bevolking in veiligheid kan leven  

 economische en sociale solidariteit te stimuleren  

 de Europese identiteit en diversiteit te behouden in een gemondialiseerde wereld  

Minder individuele zeggenschap per lidstaat 

Het kost geld  

Voor en nadelen Europese Unie  
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Van de  fractievoorzitter, Arnica Gortzak 

Voor de Prospect is het de bedoeling dat je als fractievoorzitter een 
column schrijft over het reilen en zeilen binnen de fractie, binnen de 
raad of dat je iets vertelt over een politieke actualiteit. Deze column 
wil ik gebruiken om stil te staan bij het afscheid van Judith de Jong. 

De Van Dale omschrijft het woord afscheid als ‘het moment dat je 
iemand groet als je weggaat’.  Deze omschrijving past goed bij het 
soort afscheid dat Judith neemt. Zij gaat weg uit de raad en legt haar 
werk als raadslid neer. Gelukkig neemt ze niet volledig afscheid, want 
ze blijft als lid van het bestuur en als volger van de fractie nauw be-
trokken.  

Zelf heb ik  Judith leren kennen in 2003, toen ik een keer aanwezig 
was bij een ledenvergadering. Wij hebben toen kort met elkaar ken-
nis gemaakt. Pas in 2013 leerde ik Judith beter kennen, toen ik bij 
haar thuis op gesprek ging om te praten over mijn interesse om actief 
deel te gaan namen aan de gemeentepolitiek. Judith wist mij te over-
tuigen om toch vooral wel mijzelf aan te melden als geïnteresseerd lid 
voor op de kandidatenlijst. Haar enthousiasme en haar duidelijke 
verhaal over wat zo een rol zou inhouden, maakte het voor mij 
makkelijk om te solliciteren.  

De campagneperiode in 2013 – 2014 was roerig. Ik herinner me het 
eindeloze gepraat over de slogan. Het resultaat was geweldig. Wij 
werden de grootste partij en mochten de coalitie vormen. Judith 

heeft in die periode zeer deskundig de onderhandelingen geleid en 
heeft zich vervolgens als wethouder een vakvrouw getoond. Hoewel 
de periode 2014-2018 anders afliep dan gehoopt, bleef Judith trouw 
aan de partij en koos zij voor nog een ronde. Met drie zetels beland-
den we in de oppositie, maar ook daar liet Judith meer dan eens zien 
hoe vakkundig zij is. Haar bijnaam binnen het stadhuis is ‘Wikipedia’ 
vanwege haar eindeloze kennis van dossiers, van eerder genomen 
besluiten en van het kiesgedrag van andere partijen. Meer dan eens 
zie je de hoofden draaien in de raadszaal als er onduidelijkheden zijn 
over het proces, over een dossier of over een voorstel: men kijkt naar 
Judith en vraagt om haar input.  

 

Ik bewonder Judith voor al haar inzet en 
hoop dat ik, dankzij haar ondersteuning, in 
staat zal zijn een goed raadslid te worden. 
Judith, dank je wel voor al je tijd, je ener-
gie, je kritische blik en je positieve coach-
ing. In de Van Dale worden voorbeelden 
genoemd van woorden die je bij een af-
scheid kunt gebruiken: adieu, vaarwel, 
doei en tot ziens!  Ik houd het bij Tot snel! 

 

Arnica Gortzak 

http://www.pvdahoorn.nl
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl
mailto:pvda@noord-holland.nl
http://www.pvda.nl
mailto:pvda@pvda.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
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Jij mag het zeggen 

De provinciale verkiezingen worden spannend. Ze worden 

spannend! Zegt het voort: de provinciale verkiezingen worden 

spannend! Er zal namelijk nog meer worden beslist dan wie er 

aan de touwtjes mogen trekken in onze provincie. Ook lande-

lijke touwtreklustigen staan te popelen om door de provin-

cialen te worden aangewezen. Dan kunnen ze wetsvoorstellen 

tegenhouden of er juist doordrukken. Wie komt er na de ver-

kiezingen aan de macht? Zijn dat de wijze mensen achter de 

drukdoende coalitiegenoten in de Tweede Kamer of worden 

het de bedaagde beterweters die in de Tweede kamer nu nog 

een minderheid vertegenwoordigen? Jij mag het zeggen.  

Geen kandidaten uit Westfriesland 

Nu is het ook van belang dat onze eigen stedelijke belangen 

worden behartigd door mensen, die vanuit het provinciale 

perspectief, zich de benen onder de gat vandaan lopen om dat 

voor elkaar te krijgen. Of, wanneer zij Hoorn zien als een zich 

onderscheidend onderdeel van de streek Oostelijk Westfries-

land, het onderste uit een betreffende kan willen halen. 

Hoorn zal zich veilig moeten weten met haar vertegenwoordi-

gers in Haarlem. Daaruit is dan ook onze motivering te vinden 

voor de kandidaat te stemmen die wij voor deze prachtige het 

meest geschikt vinden. 

Wie echter een blik werpt op de kandidatenlijst van de PvdA – 

de partij waar onze stem natuurlijk voor wordt uitgebracht – 

zal echter zien dat er geen enkele verkiesbare kandidaat uit 

Hoorn e/o omstreken komt. Ja, onze Ed staat op de lijst, op 

plaats 29. De bedoeling is dat hij slechts als lijstduwer op de 

lijst prijkt; onder het motto: Ed kiest voor deze partij, laten wij 

hem vol vertrouwen volgen! De rest komt uit andere ge-

meentes, en dan ook niet eens uit onze streek. En dan rijst bij 

mij de vraag: zouden al die 

hooggeplaatste kandidaten 

weten waar Hoorn ligt? Voelen 

ze met een minimum aan feilen 

aan welke belangen gekoesterd 

dienen te worden?  

Op het moment dat ik dit 

schrijf zijn het vooral de lande-

lijke politici die zich roeren. 

Natuurlijk komt dit ook, omdat 

het voor de media veel inter-

essanter is om politici die door 

het volk herkend worden te 

volgen, dan een of andere 

goedbedoelende provinciaal, 

die het misschien nooit verder 

zal brengen dan een minute of fame bij een regionale zender. 

En wij worden geacht een stem uit te brengen op zo’n 

onbekende, zelfs wanneer die een partijlid van je is.  

Voor Ed = tegen Mark Rutte 

Het is dan heel duidelijk geworden dat je niet stemt op een 

persoon maar op een partij. Belangrijk ook om de juiste 

tamelijk onbekende figuren in de Eerste Kamer te krijgen. 

Hoewel, het besef van belangrijkheid van de provinciale verkie

-zingen was nooit zo groot. In de meeste gevallen dat men in 

de media bericht over het provinciale bestuur, is het, omdat 

ze daar volgens mensen die hun zin niet krijgen, miskleunen. 

Toch is het van groot belang straks je stem uit te brengen. En 

het ontbreken van aandacht voor kieswijzers hoef je niet zo 

erg te vinden. Je stemt gewoon op onze Ed. Dan stem je ook 

tegen Mark Rutte.   

 

Sjaak Grosthuizen 

sjaakgrosthuizen@gmail.com 
 

Verkiezingen 

mailto:sjaakgrosthuizen@gmail.com

