
 

 

 

 
Beste partijgenoot, 
  
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief over bezoeken en activiteiten van de PvdA-Hoorn, sinds op 29 
maart jl. de nieuwe fractie is geïnstalleerd. Hieronder vindt u berichten over de belangrijkste activiteiten die 
we de afgelopen weken gehouden hebben.  
 
Verder wensen we u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!  
De PvdA-Hoorn nodigt u uit om het nieuwe jaar in te luiden met de traditionele Nieuwjaarsborrel. 

Datum:   Zondag 13 januari 2019 

Tijd:        16.00 uur tot 18:00 uur 

Plaats:    Café Charlies 
Adres:     Dubbele Buurt 4, 1621 JV Hoorn. Tel: 0229-217798 
 
We zijn trots dit jaar een speciale gast te mogen verwelkomen bij onze nieuwjaarsborrel: PvdA-

Europarlementariër Paul Tang.  

Hij komt graag bij ons langs om ideeën op te doen voor zijn nieuwe linkse agenda. In het Europees 

Parlement is hij namelijk bezig met de strijd tegen de macht van het grote geld en big data. En dat is hard 

nodig, want de 99% van de werkenden dreigen het af te leggen tegen de 1% rijksten.  

De winsten stijgen bijvoorbeeld harder dan de lonen. Hij heeft hiervoor een aantal strijdpunten waarover 

hij graag met ons in gesprek gaat.  

Wij denken dat wij u hiermee een leuke en interessante middag kunnen bieden en zien er naar uit om u te 

mogen verwelkomen. 

Als u meer wilt weten, ideeën/suggesties heeft of ergens mee zit; mail dan naar info@pvdahoorn.nl. 
Heeft u vraag aan het bestuur of wilt u een bestuursvergadering bijwonen? Mail dan naar onze secretaris en 
interim-voorzitter: siero@kpnmail.nl. 
    

Kerstkaarten voor eenzame ouderen 
Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Bijvoorbeeld door een kerstkaart te sturen aan een van deze ouderen via de kerstkaartenactie van 
het Nationaal Ouderenfonds. Wie doet er met ons mee? 
 
Stuur je kerstwens naar: 
Stichting Nationaal Ouderenfonds 
Postbus 115 
3800 AC Amersfoort 
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College Hoorn moet vertrouwen bewoners Plukkerspad herstellen 
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoorn heeft de bewoners rond het Plukkerspad 
gelijk gegeven: 32 bomen mogen niet worden gekapt. Bovendien stelt de commissie dat de 
communicatie met de bewoners onder de maat is. De PvdA-Hoorn wil dat de gemeente zo snel 
mogelijk met de bewoners in overleg gaat en gaat proberen om de bomen en het bosplantsoen 
definitief een plekje te geven bij de ontwikkeling van dit stuk van de Bangert en Oosterpolder. Ook 
wil de PvdA-Hoorn dat het college actief aan de slag gaat met het herstellen van het vertrouwen van 
de inwoners rond het Plukkerspad in de gemeente. 
 
Niet zorgvuldig 
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoorn deed deze week uitspraak over het 
Plukkerspad. En die uitspraak is duidelijk: het besluit om 32 bomen te kappen bij het Plukkerspad is 
niet zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Ook over de informatie naar de bewoners 
is de commissie duidelijk: de bewoners zijn niet goed en niet tijdig geïnformeerd. ‘De communicatie 
van de gemeente is onder de maat’, zo stelt de commissie. 
 
Niet van harte 
De PvdA-Hoorn stelde eerder vragen over de kap van de bomen. En over het feit dat de bewoners 
geen antwoord kregen op hun zienswijze over de plannen. Ook vroeg de PvdA het college om met de 
bewoners in overleg te gaan, om te kijken of de bomen niet ingepast kunnen worden in de nieuwe 
wijk. Uit het antwoord van het college bleek dat de gemeente ergens wel inziet dat zij niet netjes is 
omgegaan met de bewoners rond het Plukkerspad. Maar echt van harte komt dit antwoord niet. De 
PvdA-Hoorn wil nu van de gemeente weten of zij het met de bezwarencommissie eens is dat de 



informatie aan de bewoners niet goed en niet tijdig is geweest en wat de gemeente gaat doen om er 
voor te zorgen dat het vertrouwen van de inwoners rond het Plukkerspad in de gemeente herstelt. 
 
Overleg met bewoners 
Op de vraag of de gemeente in overleg wil gaan met de bewoners over de inpassing van de bomen in 
de nieuwe wijk kreeg de PvdA-Hoorn eerder geen antwoord. Er werd alleen gemeld dat de kap 
voorlopig werd uitgesteld. Nu er een hele duidelijke uitspraak ligt van de bezwaarschriftencommissie 
wil de PvdA-Hoorn duidelijkheid en weten of de gemeente in overleg treedt met de bewoners met 
als doel het behoud van de bomen aan het Plukkerspad. Wat de PvdA-Hoorn betreft gaat dit overleg 
dan niet alleen over de inpassing van de bomen, maar ook over de inpassing van het bosplantsoen. 

 

Voorstellen PvdA-Hoorn overgenomen tijdens begrotingsbehandeling! 
De PvdA-Hoorn heeft tijdens de behandeling van de begroting goede resultaten behaald. Onze 
voorstellen over het toevoegen van woningen, de verbetering van de jeugdzorg, het verduurzamen 
van erfgoed, het terugdringen van schoolverzuim en een bijenvriendelijke omgeving zijn 
overgenomen. 
 
Kwaliteit Jeugdzorg 
Met ons voorstel Continuïteit zorgverlening heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de termijnen van 
de contracten met hulpverlenersinstanties. Nu werden de contracten met hulpverleners iedere twee 
jaar verlengd. Door ons voorstel is deze termijn opgerekt naar vier jaar. Wij willen hiermee bereiken 
dat kinderen niet steeds geconfronteerd worden met nieuwe hulpverleners. Dit dossier zal door de 
PvdA nauwlettend worden gevolgd, want de problemen zijn hiermee nog lang niet opgelost. Wij 
zullen zij in de komende periode de vinger aan de pols houden en met initiatieven en suggesties 
komen op dit onderwerp. 
 
Woningnood 
Met de aangenomen motie Woningnood regio West-Friesland is aangedrongen op het versnellen van 
het realiseren van woningen. Concreet hebben we gepleit om nieuwe regionale afspraken te maken, 
waarin geen sprake meer is van een maximum aan woningen dat gerealiseerd mag worden. Er zijn 
zoveel woningen nodig dat een maximum niet past bij de uitdagingen die er liggen. Om de 



grotenwoningnood in onze stad op te lossen, is nog veel meer nodig. Ook op dit onderwerp komt de 
PvdA Hoorn de komende periode met nieuwe voorstellen. 
 
Erfgoed 
Met ons voorstel voor de Verduurzaming van monumenten erfgoed is er ruimte gecreëerd voor 
procesbegeleiding rond de verduurzaming van monumenten en erfgoed. Dat is hard nodig, want het 
verduurzamen van monumenten is vaak ingewikkeld. Bewoners kunnen daar zeker hulp en advies bij 
gebruiken. 
 
Schoolverzuim 
Ook ons voorstel over de pilot terugdringen onbedoeld verzuim is goed ontvangen. Dit project heeft 
als doel om aan de voorkant te voorkomen dat leerlingen langdurig komen thuis te zitten. Het college 
heeft toegezegd om de pilot te verlengen. Daarmee zijn veel jongeren geholpen. Dat betekent dat de 
GGD samen met de vier pilotscholen dit project kan gaan afmaken gedurende het schooljaar 2018-
2019. 
 
Bijenvriendelijk Hoorn 
Een bijenvriendelijke omgeving is essentieel voor onze toekomst. Er zijn steeds minder bijen, en dat 
betekent een groot risico voor onze voedselvoorziening. Ook in Hoorn kunnen we ons steentje 
bijdragen aan dit probleem. Ons voorstel om samen met bijvoorbeeld inwoners en imkers onze 
omgeving bij vriendelijker te maken is unaniem door de gemeenteraad overgenomen. 
 

 

Handen uit de mouwen voor een mooie oude dag 
Een mooie oude dag voor ouderen. Daar staat de PvdA-Hoorn voor. Naast alle initiatieven die we de 
afgelopen maanden al hebben ondernomen, zijn de fractieleden van de PvdA-Hoorn nu alle drie 
buddy geworden voor een oudere inwoner in Hoorn. 
 



De afgelopen periode is de PvdA-Hoorn regelmatig gaan wandelen met bewoners van Avondlicht. 
Dat leverede veel gezellige middagen op. Daarnaast heeft de fractie aandacht gevraagd voor de 
voortzetting van de samenwerking rond het thema dementievriendelijke gemeente. Gelukkig wordt 
dit voortgezet in Hoorn. Nu zijn we dus ook aan de slag als buddy voor oudere inwoners , die minder 
vaak dan ze zouden willen in contact zijn met anderen. 
 
Een kopje koffie drinken, samen een boodschap doen of er even gezellig uit. Het contact dat we op 
deze manier opdoen is leuk én interessant. Als je nagaat dat deze inwoners soms net na de 1e 
Wereldoorlog zijn geboren, dan is het onvoorstelbaar wat zij allemaal aan ontwikkelingen hebben 
meegemaakt. Het levert boeiende gespreksstof op! 
 
Ook geïnteresseerd om buddy te worden? Stichting Mee De Wering koppelt vrijwilligers aan oudere 
inwoners. 
 

 

Zorgen over mislukte aanbesteding jeugdhulp in Hoorn 
 
Op 10 september 2018 stelde de PvdA-Hoorn vragen aan het college van Hoorn over de jeugdhulp. 
Raadslid Arnica Gortzak sprak haar bezorgdheid uit over de staat van de jeugdhulp in onze gemeente. 
De beantwoording van de vragen is niet volledig en teleurstellend. Alsof het college zowel onze 
vragen als de nijpende problemen in de jeugdzorg niet serieus neemt. De antwoorden zijn bovendien 
nietszeggend. Zo ontwijkt het college de vraag over de problemen die er zijn geweest met de 
aanbesteding van jeugdbescherming tijdens het afgelopen jaar en komt er geen antwoord op de 
vraag hoelang de wachtlijsten voor jeugdigen er nu precies zijn. Gelukkig is er ondertussen wel meer 
duidelijkheid over de zorg aan cliënten van Het Huis vol Compassie. De PvdA-Hoorn voelt zich 
genoodzaakt vervolgvragen te stellen over de aanbesteding en de wachtlijsten en hoopt dat dit keer 
de vragen serieuzer beantwoord worden. 
 

 



Werkbezoek aan het Buisman gebouw 
 
Arnica Gortzak en Arnold Wegner zijn op werkbezoek geweest in het Buisman gebouw, waarin de 
ateliers van 12 vooraanstaande Hoornse kunstenaars zitten. Hartelijk dank voor de gastvrije 
ontvangst en uitgebreide rondleiding. 
 

   
 

  

Kritiek op stadspromotie Hoorn 
 
Arnold Wegner stelde samen met Fractie Tonnaer, DRP en VVD kritische vragen over de 
stadspromotie van Hoorn aan het college. Er wordt jaarlijks 100.000 euro uitgegeven aan 
stadspromotie, maar resultaten en samenwerking zijn onvoldoende zichtbaar. 
 



  


