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Het stadhuis van Hoorn,  

renoveren of nieuwbouw? 

Van energielabel D naar A 
 

Het is een dilemma dat de Hoornse politiek verdeelt. Moet 

Hoorn het huidige stadhuis aan de Nieuwe Steen renoveren of 

is het verstandiger om een nieuw onderkomen bij het station 

te bouwen? Net als alle andere kantoorpanden moet het stad-

huis van Hoorn in 2023 minimaal energielabel C hebben, en 

zeven jaar later zelfs energielabel A. Het huidige stadhuis heeft 

energielabel D en we mogen inmiddels wel spreken van be-

hoorlijk wat achterstallig onderhoud. 

 
Voorkeur voor renovatie 
 
De fractie van de PvdA Hoorn heeft een sterke voorkeur voor 

de renovatie van ons huidige stadhuis aan de Nieuwe Steen. 

Of we het nu mooi vinden of niet, dit stadhuis vormt één van 

de architectonische hoogtepunten uit de jaren zeventig, een 

belangrijke bouwperiode voor de groeikern Hoorn, waarin de 

groei van onze gemeente naar 75.000 inwoners werd ingezet. 

En ja, er moet snel wat aan dit stadhuis gedaan worden. Maar 

als het zorgvuldig gebeurt, kan dit gebouw snel aangepast 

worden aan nieuwe functies en eisen van de huidige tijd, 

zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gebouw verdient wat 

ons betreft een duurzame, respectvolle en misschien zelfs wel 

monumentale toekomst. De fractie meent verder dat reno-

vatie een uitgelezen kans is om het goede voorbeeld aan onze 

inwoners te geven, die zich vaak voor het blok gezet voelen 

om hun woningen te moeten verduurzamen. Wij vragen ons 

binnen deze discussie wel af – gezien renovatie de meest 

duurzame oplossing is – waar de ‘klimaatdrammers’ van begin 

dit jaar gebleven zijn?  
 
 
 

Verstandig ramen 
 

Wat betreft de kosten heeft de fractie ernstige twijfels over de 

gepresenteerde cijfers en gebruikte rekenmodellen. Naast 

gestegen lonen door de krapte op de arbeidsmarkt en hogere 

materiaalprijzen, drijven ook de eisen van de overheid de 

prijzen op. De bouwsector zegt de komende vier jaar 60.000 

nieuwe mensen nodig te hebben, wat zij een uitdaging noe-

men, wij een onwaarschijnlijkheid. Bovendien stelt Bouwend 

Nederland dat veel bouwprojecten extra vertraging oplopen 

door bezwaren, vervuilde grond of simpelweg omdat plannen 

uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken te zijn. Wij hebben 

veel vertrouwen in onze ambtenaren, maar verwachten niet 

dat zij de toekomst kunnen voorspellen en exact kunnen in-

schatten wat een nieuw te bouwen stadhuis gaat kosten. Daar 

is deze rap in prijs stijgende markt met veel variabelen veel te 

grillig voor. Onlangs keek minister-president Rutte nog terug 

op de bijna verdubbelde kosten van Huis ten Bosch en ver-

klaarde deze doordat men zich helaas “te stellig had ge-

baseerd op aannames en kengetallen”. De PvdA Hoorn wil 

hiervoor waken.  

Kost veel geld 
De conclusie moge duidelijk zijn: zowel renovatie als nieuw-

bouw gaat onze burgers helaas veel geld kosten, en dat in een 

tijd waar de tekorten alweer aan het toenemen zijn.  

Wordt vervolgd! 

Arnold Wegner 

Raadslid PvdA Hoorn 
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Bestuurslid Jetty Hemming stelt zich voor 

Ik ben 22 jaar en woon in het centrum van Hoorn samen met 

mijn vriend en onze kat. Momenteel zit ik in het derde jaar 

van mijn opleiding tot logopedist en loop ik stage bij een 

zorgcentrum in Amsterdam en op een basisschool in Zaan-

dam. Op de Hogeschool in Almere maak ik deel uit van de 

opleidingscommissie en het studentenplatform. Ik werk in de 

weekenden op het station in de Kiosk. Dit doe ik inmiddels al 

bijna 5 jaar. In de toekomst zou ik graag in een revalidatiecen-

trum werken met afatische patiënten of in de gehandicapten-

zorg. 

 

Enthousiasmeren jongeren 
 
De reden, dat ik bestuurslid ben geworden van de PvdA 

Hoorn, is dat ik het belangrijk vind om je in te zetten voor het 

welzijn van de burgers in de stad en de PvdA dat naar mijn 

idee het beste tot uiting brengt. Hierom wilde ik mij graag 

aansluiten om de fractie te ondersteunen, waar ik kan. Dit doe 

ik bijvoorbeeld als notulist bij de fractievergaderingen op de 

maandagavond of door mee te denken over manieren om 

jongeren in Hoorn meer te betrekken bij de politiek. Ook voer 

ik de functioneringsgesprekken met de raadsleden samen met 

enkele andere bestuursleden. Het enthousiasmeren van jon-

geren vind ik erg belangrijk, omdat ik in mijn eigen omgeving 

merk dat politiek en alles wat daarbij hoort vaak als saai wordt 

gezien. Dit is natuurlijk absoluut niet het geval en politiek is 

belangrijk voor iedereen, van jong tot oud en in alle lagen van 

de samenleving. Zo is de woningnood voor veel jongeren een 

groot probleem en onze gemeenteraad is toch echt nodig om 

hier beslissingen en plannen voor te maken. Samen met de 

raadsleden hoop ik aan de jongeren van Hoorn te kunnen 

laten zien dat ook zij het verschil kunnen maken door zich bij 

ons aan te sluiten en actief deel te nemen aan de lokale poli-

tiek. 

 
Vinden woning haast onmogelijk 
 
Mijn visie voor Hoorn is onder andere een groot complex met 
een grote hoeveelheid jongeren- of studentenwoningen. Het 
is belangrijk dat Hoorn alle inwoners koestert en voorkomt 
dat de jongere generatie hun heil ergens buiten Hoorn zoekt, 
omdat het vinden van een woning hier haast onmogelijk is. 
Veel plannen die worden gemaakt en uitgevoerd zijn niet op 
jongeren gericht, dit zal ook een van de redenen zijn dat zij 
het als oninteressant ervaren. Voor de PvdA Hoorn zie ik in de 
toekomst natuurlijk graag nog een stuk meer raadszetels, zo-
dat wij onze stem nog beter kunnen laten horen. Onze huidige 

fractie is een ontzettend goed team en groeit elke dag een 
stukje meer in kennis en vaardigheden. Ik ben blij dat ik de 
keuze heb gemaakt om het bestuur te versterken, omdat ik op 
deze manier het proces van discussie naar idee, naar 
uitvoering en uiteindelijk realisatie van heel dichtbij 
meemaak. Ik leer elke week tijdens de fractievergaderingen 
weer nieuwe dingen, wat ik elke week opnieuw waardeer! 
 

Jetty Hemming 
 
 

Bestuurslid PvdA Hoorn Jetty Hemming  
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Regels en mores 

Op het moment dat je als raadslid beëdigd wordt, heb je je te 
houden aan allerlei regels. Allereerst moet je je houden aan 
de Trias Politica, het principe dat de basis vormt voor onze 
democratie . De scheiding der machten maakt dat wij als 
raadslid goed op de hoogte moeten zijn van onze rechten en 
plichten. De regels hierover kunnen wij vinden in de ge-
meentewet.  Deze gemeentewet vertelt je hoe je je als 
raadslid dient te gedragen. Wat valt er onder jouw verant-
woordelijkheid en waar heb je niets over te zeggen?  

De gemeentewet is een handig document dat als naslagwerk 
kan dienen op het moment dat je twijfels hebt over een te 
bewandelen route.  Naast deze twee wetten, is er ook nog de 
mores waaraan je geacht wordt je te houden. In de Van Dale 
staat de mores beschreven als: zeden, manieren. In de praktijk 
betekent het dat de mores allemaal ongeschreven regels zijn 
waar je te pas en te onpas mee wordt geconfronteerd. Een 
voorbeeld van zo een regel is dat je als raadslid tijdens een 
bewonersbijeenkomst geacht wordt je mond te houden. Je 
mag aanwezig zijn, maar alleen om informatie op te halen. 

Houd je je als raadslid niet aan de mores, dan wordt je daar-
over aangesproken tijdens het presidium.  

De mores leidt geregeld tot discussies. Hoe kun je je houden 
aan regels die je nog niet kent en die je nergens kunt vinden? 
Als nieuw raadslid is het 
zoeken naar welke 
ongeschreven regels er op 
welk moment gelden. Zelfs na 
ruim een jaar raadslid-
maatschap! Ik houd me vast 
aan het principe dat men al 
doende leert. En aan het 
goed fatsoen natuurlijk…  

 

Column fractievoorzitter Arnica Gortzak 

 

 

Van de  fractievoorzitter, Arnica Gortzak 
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Bestuurslid Melanie stelt zich voor 

Ik ben 46 jaar, opgegroeid in Heiloo en woon inmiddels 24 jaar 
in de Kersenboogerd in Hoorn. Mijn thuis deel ik met mijn 
twee puberdochters van 18 en 15 jaar en onze hond Luuk. 
Ondanks dat mijn partner met zijn dochters in Amersfoort 
woont, zijn we een gezellig  en gelukkig gezin samen.  

Melanie met Tweede Kamerlid Gijs van Dijk op de PvdA-
ledendag in Den Haag 

Ik werk vier dagen per week op kantoor bij Kinderopvang Ber-
end Botje, aan De Oude Veiling in Zwaag. Daar ben ik naast 
leidinggevende van de afdeling communicatie ook directie-
adviseur. Door mijn werk heb ik regelmatig te maken met 
overheidsmaatregelen en –instanties, zowel landelijk als lo-
kaal.  Denk hierbij aan kinderopvangtoeslag, bestemmingsplan 
en GGD. In de 17 jaar dat ik er werk is het bedrijf flink 
gegroeid: van ongeveer 75 collega’s in 2002 naar 400 nu. Ik 
ben blij dat ik mee mocht groeien in zo’n actief en maatschap-
pelijk betrokken bedrijf, waar ik diverse functies heb gehad. 

 

 

Echte invloed 

Zo kom ik bij het ‘bruggetje’ naar hoe ik bij de PvdA terecht 
ben gekomen: mijn leidinggevende is een ‘Rooie Vrouw’. Alien 
Alberts steekt niet onder stoelen of banken dat ze PvdA-
aanhanger is. Ze is heel actief geweest voor de partij in Hoorn 
en zelfs meer dan 10 jaar raadslid. Toen zij opving dat ik een 
trouwe PvdA-stemmer was, heeft ze me gevraagd of ik het 
interessant zou vinden om eens mee te gaan naar een leden-
vergadering. Dat was in november 2017. Na die ledenverga-
dering in Het Huis Verloren heb ik me aangemeld als lid bij de 
partij. 

Het verraste me dat ik als gewone burger, naast stemmen 
natuurlijk, toch echt invloed kon hebben op de gemeentelijke 
politiek. En ook dat de raadsleden en bestuursleden mensen 
zijn met een baan en een gezinsleven en daarnaast zeer ge-
motiveerd zijn om de stad met elkaar zo goed mogelijk te 
helpen besturen. Hun kennis, bevlogenheid en interesses 
werkten bij mij aanstekelijk en zorgden ervoor dat ik me heb 
aangesloten bij het bestuur.   

Sinds maart heb ik secretaris-functie van Lex Siero over-
genomen, zodat hij geen dubbele functie meer zou hebben en 
‘alleen nog’ voorzitter is. Samen met penningmeester Maikel 
Schuitemaker vormen wij het dagelijks bestuur, dat tussen de 
bestuursvergaderingen door met elkaar overlegt. De functie 
van secretaris past me goed: ik word blij van overzicht en 
duidelijkheid. Bovendien voel ik me prettiger op de achter-
grond in plaats van vooraan. Dat we binnen het bestuur en 
fractie allemaal een aantal taken oppakken en elkaar helpen 
zorgt dat ik er veel plezier in heb.  

Deze eerste tijd in het bestuur gebruik ik om veel informatie 
te verzamelen. Over de werkwijze binnen de partij, zoals de 
ledenadministratie, de communicatie met de leden en ook het 
contact met het partijbureau.  

De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding van 
de najaars-ledenvergadering: het programma samenstellen, 
het verzorgen van alle stukken en de verspreiding ervan naar 
de leden. Ook voer ik samen met nog twee bestuursleden 
binnenkort de jaarlijkse functioneringsgesprekken met onze 
raadsleden en ons commissielid. Kortom, een drukke tijd van 
het jaar, maar ook ontzettend leuk om te doen.  

Het komende jaar wil ik me met het bestuur en de fractie be-
zig houden met het bereiken van onze Hoornse leden. Van de 
bijna 200 leden, heb ik er ongeveer 30 persoonlijk ontmoet op 
diverse bijeenkomsten of bij persoonlijke bezoeken. Graag 
zou ik ook de anderen bereiken, zodat we hun stem kunnen 
horen en hun ideeën en steun kunnen inzetten. 

Daarom zeg ik: graag tot 7 november bij de ledenvergadering 
in De Magneet!      

Melanie Roeleveld 

Secretaris PvdA Hoorn Melanie Roeleveld 
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Praktijk anders dan gedacht  

Sinds maart 2018 ben ik actief als gemeenteraadslid en als 
fractievoorzitter in de gemeente Hoorn. Voordat ik raadslid 
werd, had ik wel ideeën over hoe het zou zijn. In de praktijk 
ervaar ik nu dat het toch weer iets anders is dan ik vooraf had 
bedacht. 

 

In onze eerste periode als raadslid werden we vooral veel op 
sleeptouw genomen. We kregen de stad te zien en hoorden 
vanuit allerlei organisaties wat onze rol voor hen betekent. Zo 
waren we te gast bij de brandweerkazerne, bij de groenvoor-
ziening, bij de politie en bij het Westfries Museum. Al deze 
uitjes waren niet alleen leuk, maar vooral ook leerzaam. Naast 
de bezoeken in de stad, kregen we ook wat theorielessen. 
Over de kadernota bijvoorbeeld en over de verschillende mo-
gelijkheden die er zijn voor het inzetten van raadsinstrumen-
ten. De eerste maanden als raadslid waren druk. Veel in-
drukken, veel nieuwe informatie en nog weinig praktijkervar-
ing.  

Mijn eerste keer achter het katheder tijdens de gemeenteraad 
over de kadernota, had ik echt last van zenuwen. Mijn stem 
klonk raar, mijn adem zat hoog. Ik vond het heel spannend om 
voor de raad mijn verhaal te moeten afsteken en dat dan 
zeven minuten lang! Gelukkig werd ik vanuit huis via de 
livestream gevolgd door mijn dochter, die mij later van goede 
feedback voorzag.  

Vergaderingen voorzitten 

Naast het raadslidmaatschap ben ik ook lid van de 
agendacommissie. Als lid van deze commissie zit ik com-
missievergaderingen voor. Dit vind ik heel leuk om te doen. 
Voordat ik dergelijke vergaderingen mocht voorzitten, heb ik 

cursussen gevolgd.  Tijdens deze avonden kregen wij uitgelegd 
hoe wij op de meest prettige manier een vergadering kunnen 
leiden. De eerste keer had ik nog wat moeite met het uitspre-
ken van sommige namen. Dit tot hilariteit van overige 
raadsleden. Inmiddels gaat ook het voorzitten van verga-
deringen me al aardig af. Het kan er soms hard aan toegaan 
tijdens een vergadering, maar tot nu toe is het me aardig ge-
lukt de hoogoplopende emoties tijdig te bedwingen.  

Omdat wij maar met drie raadsleden in de raad zitten, hebben 
we allemaal veel dossiers. Ik houd me bezig met onder andere 
de openbare orde en veiligheid, burgerparticipatie, onderwijs, 
peuterwerk en kinderopvang en met het sociaal domein. Ik 
probeer me in ieder dossier altijd zo goed mogelijk te ver-
diepen. Wat me is opgevallen in het afgelopen anderhalf jaar 
is dat dit niet voor ieder raadslid geldt. Soms worden er 
tijdens een vergadering vragen gesteld die in de stukken die je 
vooraf krijgt al waren beantwoord. In het begin kon ik me 
daar best wel aan ergeren. Inmiddels laat ik het voor wat het 
is.  

Jeugdzorg gaat mij aan het hart 

De onderwerpen die mij het meeste raken zijn jeugdzorg, het 
onderwijs, het sociale domein, ouderenbeleid en de gezond-
heidszorg. Juist omdat het zo belangrijk is dat deze zaken in 
Hoorn goed geregeld zijn. Ik word binnen de raad inmiddels 
gezien als een expert op het gebied van jeugdzorg en ik mag 
dan ook geregeld namens andere partijen spreken. Ik zit 
daarnaast ook in de procesgroep Sociaal Domein, omdat ik 
het belangrijk vind om mee te denken over be-
heersmaatregelen die het structurele tekort moeten gaan 
terugdringen.  

 

 

Arnica Gortzak blikt terug en kijkt vooruit  
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Hoogtepunten  

Een aantal hoogtepunten voor mij als raadslid in de afgelopen 
periode waren: het binnenhalen van alle moties tijdens de 
begroting, het samenwerken met Arnold, Judith en Thomas, 
het bezoeken van inwoners en organisaties in Hoorn om zo 
goed in beeld te krijgen wat er speelt. Ook vond ik het openen 
van de oude gevangeniscel in het Westfries Museum een 
hoogtepuntje. Het realiseren van een mooie plek voor het 
fietsenrek op de Westerdijk heeft mij ook een goed gevoel 
gegeven. Ik vind eigenlijk alle zaken die direct te maken heb-
ben met mensen de meest leuke zaken om me mee bezig te 
houden. Natuurlijk denk ik ook graag mee over een lange 
termijn visie, maar op korte termijn iets kunnen realiseren 
geeft je de energie om door te gaan.  

Begrotingstekort  

De komende tijd zullen wij te maken krijgen met een be-
grotingstekort. Het wordt voor mij heel belangrijk te bekijken 
waar het college op gaat willen bezuinigen. De bezuinigingen 
mogen niet ten koste gaan van wat in onze ogen belangrijke 
punten zijn: wonen, werken en armoedebestrijding.  

 

Daarnaast vind ik dat bezuinigingen binnen het sociale domein 
niet ten koste mogen gaan van onze meest kwetsbare in-
woners. Wij vinden het belangrijk om de menselijke maat te 
garanderen. Ook blijft het dossier wonen een dossier waarvan 
wij vinden dat er veel meer mee gedaan moet worden. We 
zijn nu een ruim een jaar op weg en nog steeds is er door het 
college niets concreets gedaan aan het grote tekort aan be-
taalbare woningen in Hoorn! De afgelopen tijd zijn er verschil-
lende artikelen in de media verschenen waarin de stijging van 
armoede in Nederland is beschreven. Het blijft dus van groot 
belang te werken aan armoedebestrijding.  

 

Landelijk groeit de PvdA en wij hopen dat wij door onze con-
structieve manier van oppositie voeren, ook in Hoorn weer 
een mooie stijging krijgen. Het zou toch geweldig zijn als wij 
straks bij de verkiezingen weer de grootste partij zijn?  

Arnica Gortzak 

 

Arnica Gortzak blikt terug en kijkt vooruit 
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Commielid Jan Kollen stelt zich voor 

Sinds 6 juni 2019  ondersteun ik de fractie als commissielid. 
De PvdA raadsfractie bestaat uit 3 personen, ze hebben het 
erg druk met alle dossiers die voorbijkomen. Het onder-
steunen  doe ik voor de onderwerpen verkeer , infrastructuur, 
groen en duurzaamheid. Dat is voor mij met relatief weinig 
inspanning in te vullen omdat die onderwerpen ook in mijn 
werk voorbij komen. Ik werk als civiel ingenieur / kustwater-
bouwkundige bij Sweco (voormalig Grontmij) . Dat is een inge-
nieursadviesbureau. Ik werk aan (natuur)projecten op de 
scheiding van land en water. De laatste tijd doe ik vrij veel 
adviesprojecten rondom het IJsselmeergebied. Het is voor mij 
vaak bijzonder om te zien hoe de Hoornse politiek omgaat 
met projecten op de scheiding van land en water (lees de 
Markermeerkust en havens van Hoorn). 

Al sinds ca. 2005 zit ik in het bestuur van de PvdA. Inmiddels 
ben ik één van de oudgedienden. Het bestuur is behoorlijk 
vernieuwd. Ik heb diverse personen zien vertrekken, sommige 
zijn nu wethouder. Het blijft bijzonder om te zien dat con-
flicten bijna altijd stoelen op persoonlijke relaties en / of am-
bities en bijna nooit op inhoudelijke meningsverschillen. Een 
goed fractieteam is dus van groot belang. Het is dan ook goed 
om te zien dat de samenwerking  tussen de fractieleden 
enthousiast en behulpzaam is.  

Politiek is leuk, maar soms wel een beetje een mopperge-
meenschap. Je richt je namelijk op de dingen die niet goed 
gaan. Dat is ook de reden dat Nederland zo’n fantastisch land 
is, door voortdurend te mopperen over wat niet goed gaat, 
gaat er juist heel veel goed in dit land.  

Persoonlijke situatie 

Ik woon samen met mijn vrouw en zoon aan de Kruit-
molenstraat 1, tegenover de Mariaschool. Mijn oudste 
dochter woont samen aan het Achterom in Hoorn en werkt bij 

Heddes, mijn tweede dochter studeert en woont in Amster-
dam. Ze zit op dit moment voor een half jaar in Singapore 
voor haar studie. Mijn zoon studeert ook in Amsterdam 
(Europese studies), maar woont nog thuis. 

Naast mijn werk en politiek vind ik het soms leuk om initi-
atieven te nemen die iets concreets kunnen opleveren, zoals 
het planten van 10.000 bollen in het Julianapark en het zwem-
platform Bernhard in het Julianapark. Uiteraard met mede-
werking van andere vrijwilligers en de gemeente. Liep het 
initiatief dat ik in 2008, via raadslid Piet Bruins, nam voor 
aanleg van een Stadsstrand maar net zo vlot. Het zal er vast 
komen, maar wat duurt het lang. 

Hoe was mijn eerste commissielid ervaring? 

Op 4 juli 2019 heb ik deelgenomen aan mijn eerste com-
missievergadering. Dat was direct een vergadering  met voor 
mij aansprekende onderwerpen:  parkeren bij de ijsbaan, de 
fietsverbinding bij de Klagerstuin, de nieuwe overeenkomst 
met HVC en de transitievisie warmte. De eerste  twee hebben 
niet zoveel budgettair effect, de laatste twee des te meer. 
Grappig om te constateren dat de bestede discussietijd juist 
omgekeerd was. Met de nieuwe overeenkomst met HVC  is de 
raad half morrend akkoord gegaan (wij ook). Je hebt het ge-
voel dat je ook geen echte keuze hebt, je zit a.h.w. vast aan 
HVC (weliswaar via het CAW). Ondanks dat de afvalstoffen  
tarieven in de nieuwe overeenkomst naar beneden gaan, blijft 
onze regio via HVC met de duurste afvaltarieven in Nederland 
zitten. Er zal vast een nuance op dat gegeven zijn, maar ik vind 
het onjuist. De tarieven moeten omlaag. 

Over de warmte transitie is nauwelijks gesproken (op B agen-
da). Ook dat verbaasde mij (Ik moet nog leren om het dan op 
de A agenda te krijgen). Aangegeven werd dat het nog maar 
een visie is. Op Artikel 36 vragen  van de PvdA over de 
toekomstige kosten wordt doodleuk geantwoord dat die nog 
niet bekend zijn (hetgeen klopt). Dat lijkt mij echter een reden 
temeer om nu al de discussie aan te gaan hoe we straks willen 
omgaan met die kosten. 

 

Jan Kollen blikt terug en kijkt vooruit 
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Wat wil ik graag als commissielid inbrengen? 

Direct vooraf, als commissielid mag je wel meepraten maar 
niet meestemmen. Dat is ook logisch want je bent tenslotte 
niet gekozen, de fractieleden wel.  Ook met praten kun je 
echter invloed uitoefenen. Ik wil dat liever niet reactief doen, 
dus reagerend op de aangereikte stukken van het college. 
Graag wil ik proberen om samen met de fractie de agenda 
mede te bepalen. Dat zal echter niet meevallen omdat we in 
de oppositie zitten en de collegepartijen de neiging hebben 
om het college te steunen (echt duaal is het niet in Hoorn). Als 
voorbeeld doet de PvdA fractie (Thomas de Groot) de nodige 
moeite om woningbouw met een groter gevoel van urgentie 
op de agenda te krijgen. Dat lukt nog niet echt. Feit is echter 
dat er nog nooit zo weinig gebouwd is in Hoorn. De huidige 
coalitie wordt er niet echt koud of warm van. VVD en fractie 
Tonnaer hebben versnelling zelfs actief tegengehouden. De 
wethouder riep iets van:  “ We bouwen alleen met palen”.  
Moeten we haar dan maar  voorstellen om paalzitten als 
oplossing voor de woningnood te introduceren? 

In algemene zin ben ik meer geïnteresseerd in het resultaat 
dan in het spel. Dat is niet perse een voordeel (de heer Wil-
ders speelt bijvoorbeeld alleen het spel en dat levert hem wel 
kiezers op), toch zal ik het alleen zinvol vinden om iets op te 
pakken als er enige kans op resultaat is. Daarbij zal ik ook kans 
gedreven te werk gaan. Op dit moment wil ik verkennen of op 
de volgende punten iets te bereiken is: 

afvalstoffenheffing, bespreken of een andere voordeliger sys-
tematiek van afvalinzameling haalbaar is. 

een mooiere stad, ik denk dat met dezelfde middelen nog 
mooiere wijken kunnen ontstaan. Dat proces is al enigszins in 
gang gezet, maar kan nog beter. Een goede woonomgeving is 
meer dan schoon, heel en veilig. Mensen voelen zich beter in 
een mooie straat. 

een duurzame stad, dit is onafwendbaar. Wat heb je aan een 
sociaal land zonder land? Ik verwacht dat gebruik maken van 
het gegeven dat mensen die minder kunnen consumeren ook 
minder vervuilen tot een evenwichtige verdeling van de lasten 

zal leiden. Bovendien denk ik, dat juist in de huidige situatie 
nog veel vervuilingslasten van rijk naar arm verschuiven. 
Lastig om lokaal op te pakken, maar waar mogelijk op zijn 
minst proberen. 

betrouwbare participatie, 
voor een goede samen-
werking tussen bewoners 
en gemeente moeten 

uitgangspunten en verwachtingen glashelder zijn. Dat 
voorkomt geen meningsverschillen (is ook niet de bedoeling), 
maar biedt wel een basis om het vertrouwen in de overheid 
waar nodig te herstellen. 

bomen Westerdijk, dit is een erg concreet punt. De gemeente 

(in dit geval het college) geeft zichzelf al of niet terecht een 

kapvergunning voor tientallen bomen. Procedureel en in-

houdelijk kan de argumentatie kloppen, veiligheid is tenslotte 

belangrijk en het college heeft de bevoegdheid. Maar het had 

gezien het verwachte effect wel wat handiger gekund.  Be-

woners en raad  op een goede wijze vooraf betrekken,  had 

uiteraard ook discussie opgeleverd, maar had in dit geval be-

ter geweest. Niet dat de raad over elke gekapte boom wil 

bediscussieren, maar als het kappen dusdanige effecten heeft 

op de belevingswaarde, is enige aandacht vooraf noodzakelijk. 

 

      
 Jan Kollen 

Commissielid PvdA 

Jan Kollen blikt terug en kijkt vooruit (vervolg) 
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Man, 52 jaar 
 

Ik vind het belangrijk dat de gemeente een signaal afgeeft aan 
de Hoornse samenleving en kiest voor duurzaamheid. Elke 
keer het bestaande pand renoveren om aan het hoogste ener-
gielabel te voldoen, is kostbaar en niet efficiënt. Een klimaat-
neutraal stadhuis op de huidige locatie klinkt geweldig, maar 
we moeten ons ook blijven afvragen of het haalbaar is. Ik kies 
dus voor nieuwbouw. De locatie is wel belangrijk, maar wat 
mij betreft ondergeschikt. Als een locatie in het stationsgebied 
betekent, dat er jaren over heen gaan aan bezwaren en proce-
dures voordat de bouw start, dan schiet het ook niet op. De 
Poort van Hoorn is ook best wel vol. Misschien is het dan be-
ter om een locatie buiten de binnenstad te kiezen. Bangert 
Oosterpolder zou een mooi alternatief zijn. En een nieuw stad-
huis past in de uitstraling van deze wijk. Bovendien is het goed 
bereikbaar. Het wordt dan een stadhuis naast de stad. En het 

zou betekenen dat Bangert Oosterpolder wordt omarmd als 
nieuwe wijk en echt bij Hoorn hoort. Dat zou mooi zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joost Bruggemann, 33 jaar 

  

Ik kies voor nieuwbouw. Het huidige stadhuis renoveren is 
volgens mij niet goedkoper. Bovendien geeft een nieuw stad-
huis Hoorn meer elan en ik vind, dat de stad dat wel kan ge-
bruiken. We hebben hier nog veel jaren ’70 bouw en dat is 
nou niet de mooiste architectuur. Het zou goed zijn voor de 
inwoners als de huidige locatie van het stadhuis een 
herbestemming krijgt tot woningbouw. Hoorn heeft veel te 
weinig starterswoningen. De locatie van het huidige stadhuis 
is gewild voor woningbouw.  

Het oude Belastingkantoor bewijst dat er veel interesse is in 
nieuwe betaalbare appartementen. Maar ik denk, dat er in het 

huidige stadhuis niet zo gemakkelijk appartementen gereal-
iseerd kunnen worden. Bovendien kan je met nieuwbouw van 
starterswoningen ook meer de hoogte in. Wat dat betreft vind 
ik de Toren van Hoorn gedurfd én een interessante ontwikkel-
ing. Helaas zijn starters niet bij dit plan gebaat. De Toren van 
Hoorn biedt kleine appartementen voor veel geld. Dus mijn 
plan is: stadhuis verplaatsen naar nieuwe locatie en nieuw 
bouwen. Het oude stadhuis slopen en daar nieuwe start-
erswoningen realiseren. De locatie van het nieuwe stadhuis 
zou inderdaad in het stationsgebied kunnen zijn, maar ik vind 
het daar al best wel vol. En het parkeren rondom het station is 
een knelpunt. Dat moet eerst worden opgelost. Ik denk niet 
dat een stadhuis in de binnenstad noodzakelijk is. Waarom 
geen nieuw stadhuis in een beter bereikbaar en meer open 
ruimte buiten het centrum? 

Anne-Marie Meijer 

 
Anne 

Leden aan het Woord 

    
Stadhuis renoveren of nieuwbouw? 
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Sociaal Domein vraagt om aandacht 

Tekort loop op 

Sinds de decentralisatie in 2015 is er een hoop veranderd bin-
nen het Sociaal Domein. Daar waar de gemeente eerder nog 
geld overhield en een reservepotje vulde voor onvoorziene 
kosten, staan we er in 2019 helaas heel anders voor. Op dit 
moment is het tekort binnen het Sociaal Domein opgelopen 
tot 4,9 miljoen euro in 2019. Ook is het reservepotje (waar 6 
miljoen euro inzat) inmiddels leeg. Gelukkig krijgen we nog 
een incidenteel bedrag van 1 miljoen gulden van het Rijk, 
waardoor het tekort voor 2019 iets minder is.  

 

Tekort terugdringen 

Het college heeft een bestuursopdracht gegeven om het grote, 
structurele tekort terug te dringen. Inmiddels is het college 
gekomen met 29 beheersmaatregelen die ertoe moeten leiden 
budgetneutraal uit te komen binnen niet al te lange tijd. Over 
vier van deze beheersmaatregelen moet de raad een besluit 
nemen: zorg voor juiste monitoringsgegevens, triagemede-
werker aannemen, versterken relatie huisartsen en inzetten 
op digitalisering (bijzondere bijstand).  

 

In de eerste drie beheersmaatregelen hebben wij wel ver-
trouwen. Hoewel we natuurlijk nog niet kunnen zeggen of 
deze maatregelen daadwerkelijk kunnen leiden tot het te-
rugdringen van het tekort. Over de laatste maatregel hebben 
we wel zorgen. Doel van deze maatregel is om processen te 
versnellen en te verbeteren. Concreet betekent dit dat de ge-
meente een digitale balie wil inrichten voor de inwoners die 
gebruik maken van de bijzondere bijstand. Hierin kan de in-
woner dan zelf een aanvraag doen en digitaal de benodigde 
documenten aanleveren. En daar zit precies onze zorg. Men-
sen die gebruik maken van de bijzondere bijstand zijn in onze 
ogen vaak kwetsbare mensen. Juist met die mensen ga je met 
veel zorg om. Is het dan niet zo dat je voor hen de tijd moet 
vrijmaken om samen te bespreken wat er precies nodig is? 
Hebben zij geen hulp nodig bij het aanvragen van deze bijzon-
dere bijstand? Wij zijn bang dat er inwoners zijn die zonder 
hulp niet de juiste documenten digitaal zullen kunnen 
aanleveren met alle gevolgen van dien. Het gaat om mensen 
met een zeer laag inkomen. Hebben al die mensen wel een 
computer? Gaan de mensen zonder een eigen computer ge-
bruik maken van openbare computer of bij andere mensen 
langs voor het gebruik van de computer daar? Dat lijkt ons 
niet. Wij zullen dan ook met een motie of amendement komen 
om deze laatste maatregel niet in te zetten voor de bijzondere 
bijstand. Prima dat je als college inzet op digitalisering en het 
verbeteren van de digitale dienstverlening, maar doe dat dan 
bij inwoners met andere vragen/aanvragen.  

Niet ten koste van de zorg 

Het komende jaar zullen wij het Sociaal Domein zeer nauw-
lettend volgen. Het uitgangspunt van dit college dat onze in-
woners de best passende zorg en/of ondersteuning krijgen die 
zij behoeven is een uitgangspunt dat wij onderschrijven. Wij 
zullen dan ook kritisch blijven kijken of de genomen be-
heersmaatregelen financiële verbetering brengen zonder dat 
dit ten koste gaan van die zorg voor onze inwoners. Daarnaast 
zullen wij ook in Den Haag blijven pleiten voor een verhoging 
van de bijdrage van het Rijk. Ook zij zal haar verantwoordelijk-
heid moeten nemen en over de brug 
moeten komen met extra geld.  

 

Arnica Gortzak 

Fractievoorzitter PvdA Hoorn 

arnicairis@hotmail.com 
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Afgelopen jaar 33 moties waarvan 3 aangenomen  

7 medewerkers griffie  

36 overige vragen en acties raad 

32.783 huishoudens in Hoorn 

3.573 inwoners per km2 (relatief hoog) 

Er zijn 182 toezeggingen gedaan in het afgelopen jaar 

Afgelopen jaar 72 artikel 36 vragen  

Jan Kollen 

Omzet gemeente totaal 220 miljoen, grootste: 

 11,5   verkeer , vervoer en waterstaat 

 12,6   onderwijs 

 23   cultuur en recreatie 

 103   sociale voorz. maatschappelijke dienstverlening 

 15   duurzaamheid en milieu 

 15,6   ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

1.581 auto’s per km2 (relatief hoog) 

Gemiddeld inkomen per inwoner € 24.800,- (relatief laag) 

5 wethouders, 35 raadsleden en 18 commissieleden 

Kengetallen raad gemeente Hoorn 
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Waarom ik de politiek in ben gegaan? 

Politiek was nooit ver weg voor mij toen ik klein was. Aan de 
keukentafel werd er altijd gepassioneerd gesproken over het 
nieuws en ik en mijn zus werden altijd uitgedaagd om zelf een 
mening te vormen. Niet gek als je nagaat dat mijn moeder een 
journaliste was en een kritische-analytische houding centraal 
stond. 

Echter, dingen kwamen erg dichtbij toen mijn ouders gingen 
scheiden toen ik in groep 8 zat. Opeens ben je weg uit je ver-
trouwde omgeving en moet je een nieuwe plek ergens anders 
opbouwen. Eten stond altijd op tafel, maar breed hadden we 
het zeer zeker niet. De buurt waar wij waren neer gestreken, 
de Weidemolen, verdiende bovendien niet de schoon-
heidsprijs. Aan de overkant van de straat was het een komen 
en gaan van vreemde mensen die met verdachte pakketjes 
het huis verlieten. Ook 
groepen met messen en 
honkbalknuppels zag ik voor-
bij komen en de straat was 
met enige regelmaat bezaaid 
met glas.  

Juist daarom werd ik opge-
voed met het besef dat je 
hard moest werken. Wees 
assertief, ga erop uit, ver-
zamel informatie en 
onderneem actie. Maar bo-
venal: Help anderen wanneer 
je de kans hebt. Immers, als 
jij zelf hulp nodig hebt, wil je 
ook dat andere mensen voor 
je klaar staan. Wees er dan 
ook voor een ander.  

 

Verwachtingen en ambities 

Die lessen nam ik ten harte en zijn nu nog steeds mijn be-
langrijkste drijfveren. Mensen helpen klinkt abstract, maar 
voor mij betekent dat mensen hun dromen en wensen kun-
nen najagen, zonder gehinderd te worden door zaken die zij 
zelf niet kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan je gezondheid, 
de buurt waar je kunt wonen, dingen die spelen in jouw fami-
lie of de economie die in een recessie kan komen. Tijdens het 
begin van mijn studie heb ik dit ook vol overgave gedaan als 
bestuurslid bij de Jonge Socialisten Amsterdam (de jon-
gerenpartij van de PvdA).  

Toen ik de kans kreeg om Judith op te volgen, wilde ik deze 
idealen ook gelijk in de praktijk brengen. Ik mocht haar dossi-
ers van o.a. woningbouw, duurzaamheid en participatie 

overnemen. Vol overgave stortte ik mij op alles wat op mijn 
pad kwam: ontdekken hoe geothermie voor het opwekken 
van energie werkt en vrijwilligerswerk doen voor het Oud-
erenconcert. Tot en met het organiseren van de campagne 
tijdens de verkiezingen en nachtelijke werkbezoeken aan de 
bewoners in Oosterblokker die overlast hebben van het be-
drijventerrein.  

Echter, er is één portefeuille die mij het meest aan het hart 
gaat: woningbouw. De huidige woningcrisis is overal te voelen 
en raakt mijn generatie extra hard. Door het schaarse aantal 
woningen zijn jongeren gedwongen langer thuis te wonen en 
door studieschulden is de kans op een hypotheek ook aan-
zienlijk kleiner. Kortom: er moet gebouwd worden 

 

De realiteit 

Gewapend met de woonvoorstellen in de hand gingen we in 
gesprek met de verantwoordelijke wethouder: Marjon van 
der Ven van de VVD. Het was een goed gesprek waar zij veel 
van onze meningen deelden. Dit hebben wij officieel bezegeld 
door haar de 21 woonvoorstellen aan te bieden.  

Ik zat vol smart te wachten op haar plan van aanpak voor de 
woonvisie. Toen deze eenmaal binnen kwamen en ik de 
eerste pagina open sloeg, viel mijn mond open van verbijster-
ing. Geen enkel woord werd gerept over de woonvoorstellen 
die wij haar aan hadden geboden. Het enige wat werd 
uitgestippeld was een plan om een heel jaar lang ronde tafel 
gesprekken te voeren. Niets werd genoemd over bijvoorbeeld 
het versnellen van de bouwproductie in de Bangert Oosterpol-
der. Niets over het inhuren van een bouwregisseur. Niets. In 
de commissie die erop volgde, eiste ik dan ook antwoord 
waarom al onze ideeën in de la waren gelegd. Dit was een 
intense commissie en ook een geweldige vuurdoop voor mij. 
Het werd mij snel duidelijk dat er een nieuwe strategie moest 
komen om onze doelen te realiseren.  

Thomas de Groot  

Thomas de Groot blikt terug en kijkt vooruit 
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De balans 

Enfin, dit roept wel de vraag op: Hoe nu verder met de woon-
voorstellen? Om woningbouw te politiseren werkt alleen maar 
averechts. Daarom ben ik in gesprek gegaan met andere 
raadspartijen om de angel eruit te halen. Ze deelden ons 
enthousiasme met de woonvoorstellen, maar vonden het te 
omvangrijk om de facto 21 moties in één vergadering te 
behandelen.  

Daarom heb ik besloten om de woonvoorstellen individueel 
langs de raad te laten gaan. De eerste stap is gezet. Op dit 
moment lopen er gesprekken met partijen en de wethouder 
over een bouwmonitor en de bouwregisseur, om zowel de 
ambtelijke capaciteit te vergroten voor woningbouw, als wel 
de raad beter in staat te stellen dit dossier grondig te con-
troleren. Er zijn ook andere ideeën in de maak, zoals het con-
cept “Social return of investment” en hoe we dat in 
beleidskaders kunnen doorvoeren. 

 

Politiek is een proces van de lange adem en bondgenoten 
vinden. Ik heb geleerd dat je tegelijkertijd moet meebuigen 
met de wind terwijl je je eigen koers blijft varen. Het is bal-
anceren en ik ben nooit uitgeleerd, ik blijf verder borduren op 
eerder opgedane ervaringen. Vanuit de oppositie kunnen we 
niet al onze plannen realiseren. Maar één ding is zeker: De 
voortekenen zijn goed, woningbouw staat bovenaan de agen-
da en dat zal ik zo houden. We hebben een ijzersterk verhaal 
en samen met onze vrienden in de raad als 
met mijn geweldige fractiegenoten zullen 
we de mensen van Hoorn meer zekerheid 
bieden.  

  Thomas de Groot 

Raadslid PvdA 

 

Thomas de Groot blikt terug en kijkt vooruit 
(vervolg) 

Samenwerking 

Ik weet niet of dit al eens eerder gelukt is, maar hier sta ik 
dan, als fractievoorzitter van een andere fractie, in De Pros-
pect van de PvdA. Op zich niet vreemd, aangezien de PdvA 
Hoorn en mijn eenmansfractie sinds de zomer een intensieve 
samenwerking hebben. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezing stond ik op de lijst van 
GroenLinks en ben ik uiteindelijk per juni 2018 in de Hoornse 

raad gekomen. Helaas liep het binnen deze fractie niet zoals 
gehoopt en heb ik vlak voor de zomer het besluit genomen 
om zelfstandig verder te gaan. Waar ik als nieuweling nog 
moest leren hoe het er aan toe ging in de Hoornse politiek, 
was ik ook ineens fractievoorzitter van mijn eigen partij. 

Goede contacten 

Gelukkig waren de contacten met de PvdA vanaf het begin al 
erg goed. We vonden elkaar veelvuldig op diverse dossiers. 
Om die reden hebben we er dan ook vrijwel direct voor 
gekozen om een intensieve samenwerking aan te gaan. Dat 
houdt in dat we de dossiers verdelen alsof we eenzelfde frac-
tie zijn, maar we blijven wel ‘naast elkaar’ opereren. 

De kennis van het sociaal domein vanuit de PvdA is zeer groot 
en zeker veel groter dan mijn kennis. Ik ben dan ook heel blij 
dat ze mij daarin ook vertegenwoordigen en dat ik een extra 
stem toe mag voegen. En ondanks dat wij daarin een goede 
samenwerking hebben, waarin we letterlijk zeggen ‘mede 
namens…’ is het soms voor wat langer zittende politici nog 
wat wennen dat twee verschillende partijen namens elkaar 
het woord voeren. Ach, alle verandering is soms spannend 
zullen we maar zeggen. 

 

Vervolg volgende blz. 

Danny Verdonk raadslid fractie Verdonk 
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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. 
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CONTACTGEGEVENS PvdA 

Hoorn 

www.pvdahoorn.nl 
Lex Siero (bestuursvoorzitter)  

e-mail: siero@kpnmail.nl  
e-mail: info@pvdahoorn.nl  

telefoon: 06 11 62 19 77 
www.pvdahoorn.nl  

 
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 

Ledenadministratie 

e-mail: ledenadministratie@pvda.nl  
telefoon: 020 55 12 290 

Meer dan enkel BBP 

Ik ben 38 jaar en woon in Hoorn. Ik ben vader van 3 zoons van 
18, 7 en 4. In mijn dagelijks leven werk ik als duurzaam-
heidsmanager voor verschillende bedrijven, vooral in België, 
iets dat in de jaren ontstaan is. Overigens zit ik relatief weinig 
in België, omdat het met de techniek van tegenwoordig erg 
makkelijk is om vanuit huis te werken. 

Reizen naar het buitenland is iets dat ik graag doe. Meerdere 
keren per jaar maken ik en mijn vriendin mooie reizen, kort of 
lang en vaak gecombineerd met werk. Daarin staat het opdoen 
van ervaringen uit andere landen meestal centraal. Bijvoor-
beeld de duurzaamheid in landen die heel anders zijn dan het 
onze, maar ook andere economieën. Want wist u bijvoorbeeld 
dat er ook een islamitische economie bestaat, waarin bijvoor-
beeld rente niet toegestaan is? 

Naast mijn werk en mijn raadslidmaatschap ben ik ook ambas-
sadeur voor Our New Economy (ONE). Bij ONE proberen we 
met een groep vernieuwers te onderzoeken hoe nieuwe eco-
nomische modellen eruit kunnen zien die vooral rekening 
houden met meer dan enkel het BBP. Daarbij onderzoeken we 
dus ook invloeden vanuit andere economieën en het ontstaan 
daarvan. En daar waar ik dacht dat economie altijd ontzettend 
saai was, blijkt er zoveel meer achter onze cijfers te kunnen 
zitten. 

 

Duurzaamheid en economie 

En daarin zit ook de link naar mijn belangrijkste portefeuilles. 
Duurzaamheid en Economie. Ik zie dagelijks hoe mensen 
proberen om prachtige stappen te zetten voor een betere 
wereld, voor zowel de mens als het milieu. En ik zie ook dage-
lijks hoe de huidige structuren die wij hebben opgebouwd en 
scharen onder ‘onze economie’ zorgen dat sociaal, duurzaam 
en verantwoord ondernemen moeilijk grond vinden. Langzaam 
aan veranderd hier iets in, maar het gaat nog met kleine 
stapjes. 

De komende jaren blijf ik mij inzetten voor een solidaire econ-
omie en echte duurzaamheid. Benaderd vanuit het beeld dat 
iedereen in de basis een goed mens is. Ik weet dat, wanneer 
we naar bijvoorbeeld het nieuws kijken, dit niet zo lijkt, er 
gebeuren zoveel nare dingen. Maar zoals historicus Rutger 
Bregman altijd zegt: Het nieuws, dat zijn de uitzonderingen, 
niet de regel. En daarmee wil ik eindigen met een verwijzing 
naar zijn laatste boek, de meeste mensen deugen. Nu al een 
bestseller en wat mij betreft een must read! 

Als laatste noot: Mocht u ooit een vraag willen stellen over 
mij, of over de samenwerking met de PvdA, aarzel dan niet om 
mij of de PvdA hiervoor te benaderen -> danny@10thman.nl  
 
 

Raadslid Danny Verdonk 
 

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
mailto:danny@10thman.nl
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Ik word gemeenteraadslid 

Op een dag word je wakker en denk je: ik word gemeente-
raadslid! Dit heb ik eigenlijk nog nooit gehoord wanneer ik 
een raadslid vroeg naar het waarom van de wens om raadslid 
te worden. Wanneer ik dit wel zou horen, zou ik direct en 
definitief denken dat deze persoon niets te zoeken heeft in 
een gemeenteraad. Je komt niet zomaar op het idee raadslid 
te worden. Brandweerman, piloot, profvoetballer of prinses, 
dat zijn de normale beroepskeuzes wanneer je jong bent. Alle 
andere beroepswensen komen wanneer kleuter- en ba-
sisschool, maar daar zit uiterst zelden de drang op lokaal 
bestuurder te worden bij. 

Raadslid hoor je pas te willen worden wanneer je gepokt en 
gemazeld in het leven staat. Wanneer je, ondanks bergen ver-
zet werk, geen meter bent opgeschoven, op de trap naar bo-
ven met geen mogelijkheid de volgende trede kon bereiken, 
wanneer het systeem, waar je noodgedwongen onderdeeltje 
van bent, jou dreigt te vermorzelen. Pas wanneer je voor je-
zelf besluit het allemaal niet meer te pikken, dan pas kies je 
ervoor een politiek statement te maken en tracht je je in een 
partij op een verkiesbare plaats te wurmen. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat je de wind zo stevig in de zeilen 
kreeg, dat je geen staatsloten meer nodig hebt om te kunnen 
binnenlopen. En je merkt dat je alle zeilen moet bijzetten 
wanneer het vergaarde aardse goed en de mogelijkheid om 
dat uit te breiden in de knel dreigen te komen, omdat be-
stuurders in stad en land oog krijgen voor de noodzaak min-
vermogende stakkers een leefbare status te gunnen met een 
flatscreen, een stevige internetbundel en een jaarlijks uitje 
met het hele gezin naar de Efteling. Dan moet je weer alle 
zeilen bijzetten om dat te voorkomen op een manier die nog 
net fatsoenlijk of in ieder geval legaal is of gemaakt kan 
worden. 

Dan ga je de politiek in. En gelukkig kun je in Hoorn politici en 
politieke partijtjes aanwijzen, die vanuit op straat- of 
wijkniveau gevoelde ellende en misstanden de politieke arena 
betreden. Ze ontstonden toen buren met elkaar de conclusie 
trokken dat er nu eindelijk eens tijd werd dat er mensen op-
stonden, die van wanten weten. Lokale politieke partijtjes 
staan – voor die mensen hort er nu ‘dus’ te staan – dichter bij 
de bevolking dan de partijen die vanuit Den Haag aangestuurd 
worden. 

Lokaal bepaalt Den Haag , niet andersom! 

Wij hebben nu in de Hoornse raad drie mensen zitten die lo-
kale politiek bedrijven. Welke aansturing krijgen zij vanuit Den 
Haag of van het landelijke partijbureau? Merken zij zelf de 
marionettentouwtjes op die hen allerlei bewegingen laten 
maken? Laat ik je, vanuit mijn zeer bescheiden ervaring in dit 
speelveld, enigszins geruststellen. Het is eerder zo dat de 
denk- en gevoelsrichting bij de PvdA in Den Haag voornamelijk 
komt vanuit de vele lokale afdelingen. En alle leden hebben 
voor de keuze voor deze partij en voor het geluid dat zij 
maken op lokaal, provinciaal en nationaal gebied drijfveer dat 
nog altijd is gebaseerd op de kreet: ontwaakt, verworpenen 
der aarde! 

Dus goed beschouwd vindt deze nationaal georganiseerde 
partij haar grondslag in nog grotere ellende dan wel of niet 
terecht gekapte bomen, overlast door allerlei slag mensen of 
concentraties van minder gewenste gassen. Maar wat zou 
onze drie raadsleden nu 
echt hebben gemotiveerd 
om in de raad te willen 
figureren? Misschien 
moet je voor het precieze 
antwoord ook de psy-
chologie raadplegen. 
Maar een andere vraag is 
ook opportuun: wat te 
denken van de rest van 
de mens-heid die het 
vertikken om iets in de 
politiek te gaan doen of 
zich achter een politicus te scharen? 
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