
 
Beste partijgenoot, 
 
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief over de belangrijkste activiteiten en politieke gebeurtenissen van 
de PvdA-Hoorn in de eerste maand van het politieke jaar.  
Veel leesplezier! 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens fractie en bestuur, 
Maikel Schuitemaker 

 
 
Activiteiten 
 
1) Lichtshow twee graden 
 
De hele maand augustus konden inwoners en bezoekers van Hoorn langs bij de lichtshow 
op de Rode Steen. De lichtshow had als naam ‘Twee Graden’ en vertelde in vijf minuten het 
verhaal van de stad Hoorn ten tijde van de Gouden Eeuw. Dit alles werd op het Westfries 
Museum geprojecteerd. Uiteraard is de fractie van de PvdA gaan kijken, net zoals vele 
anderen. De lichtshow was een groot succes! Wij vonden het een mooie manier om een 
deel van de geschiedenis van ons mooie stadje te laten zien.  
 

 
 
2) Bomen op Westerdijk 
 
Op maandag 9 september was Arnica aanwezig bij een informatieavond over de kap van 
de bomen op de Westerdijk. Tijdens deze bijeenkomst wist wethouder Broersma de 



aanwezigen te vertellen dat hij een 100% garantie had gekregen per mail van het 
Hoogheemraadschap om, na het kappen van de Canadese populieren, te mogen 
herplanten.  Op woensdag 11 september werd deze uitspraak weerlegd in het Westfries 
Weekblad. Naar aanleiding hiervan heeft Arnica, samen met Fractie Verdonk en de DRP 
artikel 36 vragen gesteld. Die zaterdag 14 september stond in het Noordhollands Dagblad 
te lezen dat de wethouder geen schriftelijke toezegging had gekregen van het 
Hoogheemraadschap, maar een mondelinge. Er lopen verschillende juridische procedures 
vanuit bewoners ten aanzien van het kappen op de Westerdijk. Wij zullen dit uiteraard 
nauwlettend blijven volgen.  

 
 
3) Open Monumentendag 2019 
 
Op zaterdag 14 september jl. waaierde de PvdA-fractie uit over de gemeente Hoorn i.v.m. 
een van de leukste dagen van het jaar: Open Monumentendag! Onze mooie stad is één van 
de grote monumentensteden van Nederland. Het historische centrum is aangewezen als 
beschermd stadsgezicht en ook de dorpslinten van Blokker en Zwaag zijn van historisch 
belang. Helaas zitten er niet genoeg uren in een monumentendag om al die mooie 
gebouwen te bezoeken, maar gelukkig is daar nu die prachtige nieuwe website 
www.erfgoedhoorn.nl waarop al het Hoornse erfgoed terug te vinden is.  
 

 

http://www.erfgoedhoorn.nl/


4) HVC – We willen geen problemen in onze schoot geworpen krijgen 

Het is u wellicht niet ontgaan dat HVC in gesprek is met het AEB (Afval Energie Bedrijf) uit 
Amsterdam over een mogelijke overname. Laten we er niet op vooruit lopen, het gaat hier 
om oriënterende gesprekken. Maar genoeg reden voor de PvdA (in deze vertegenwoordigd 
door Danny Verdonk namens beide fracties) om het goed in de gaten te houden. 

We hebben uit de media moeten vernemen dat Amsterdam graag zijn afvalverwerker 
kwijt wil en dat HVC genoemd wordt als mogelijke overnamepartij. Het is echter ook 
bekend dat het AEB er financieel niet goed voor staat en onze grip op HVC is de laatste 
jaren ook niet veel sterker geworden. Belangrijk voor ons is dus dat we ons als raad hier 
wel over uit mogen spreken. De gemeente is (in de gemeenschappelijke regeling CAW) 
medeaandeelhouder van HVC, maar als raad staan we er nog behoorlijk ver vanaf. Het is 
in het belang van onze inwoners dat we geen verliesgevend of miljoenen slurpende 
overname gaan doen die ons zou kunnen schaden, alhoewel de exacte cijfers om ons daar 
over uit te spreken nog niet voorhanden zijn. 

Er zijn al andere partijen die vragen hebben gesteld en we blijven in nauw contact en 
trekken hierin samen op. Ondanks dat er nog geen concrete plannen of verdere berichten 
zijn, lijkt het ons verstandig om hier bovenop te blijven zitten. We wachten natuurlijk ook 
de reactie van ons college en het CAW af in deze. Wordt ongetwijfeld vervolgd.  

 

5) Duurzaamheid – Stop nou eens met recyclen! 

Vaak horen we de term duurzaamheid vallen. We denken dan ook vaak al aan wat we 
allemaal al recyclen, aan onze statiegeldflessen inleveren en aan hoe onze 
afvalinzameling goed kan werken. Maar laten we eens een stap achteruit zetten en het 
concept recyclen vanaf een afstandje bekijken. Recyclen betekent dat we afval weer 
omzetten naar nieuwe, herbruikbare grondstoffen. Maar dat betekent dat we eerst afval 
moeten creëren! 

Veel van de huidige duurzame trajecten richten zich op het oplossen van problemen in 
plaats van het voorkomen ervan. We beginnen dus achteraan in plaats van vooraan en dat 



is vreemd. Als we namelijk geen afval creëren dan hoeven we het ook niet te recyclen. 
Daarbij is niet aanschaffen natuurlijk de beste optie. Maar ook nadat we iets aangeschaft 
hebben zijn er talloze andere mogelijkheden die vele malen beter zijn dan recyclen. Denk 
hierbij aan Marktplaats of Noppes, maar ook Repair Cafés. Gelukkig komt er steeds meer 
aandacht voor deze vorm van duurzaamheid en zelfs SIRE heeft er tegenwoordig 
reclamespotjes over: “Waardeer het. Repareer het”. 

Deze vorm neigt dan vooral weer naar de circulaire economie. Een economie waarin geen 
afval bestaat en spullen hun waarde zoveel als mogelijk behouden. De komende jaren zal 
ik mij hier continu hard voor maken. Niet alleen omdat het dicht bij me staat en ik hier als 
ondernemer dagelijks aan werk, maar ook omdat het goed is voor de toekomst. We 
moeten de wereld beter doorgeven aan onze kinderen dan we deze gekregen hebben en 
dat gaat niet als wij (volwassenen) nu alles opmaken. 

Daarnaast is er nog een erg positief effect. Alles dat we niet kopen, hoeven we ook niet af 
te rekenen. En zeker met onnodige dingen is dat een goed idee. Dit bespaart onnodige 
uitgaven en ook binnen de gemeente kunnen we die besparingen goed gebruiken, 
bijvoorbeeld om in te zetten voor het sociaal domein. Eerst nadenken of we iets echt nodig 
hebben of dat er misschien betere opties zijn, daarna pas andere keuzes maken. Na de 
begrotingen zal ik samen met anderen een motie voor de circulaire economie indienen, op 
weg naar een betere en duurzame wereld. Want ook voor mij geldt: Waardeer het. 
Repareer het.  

Danny Verdonk is fractievoorzitter van zijn eigen partij en heeft een nauwe samenwerking 
met PvdA. Zijn speerpunten liggen op duurzaamheid en economie. In het dagelijks leven is 
hij werkzaam als duurzaamheidsmanager en ambassadeur voor de stichting ‘Our New 
Economy’. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Politieke Activiteiten 
 
1) Sociaal Domein 
 
Nadat wij in juni 2019 tijdens het bespreken van de kadernota kritisch waren geweest 
over het financiële plaatje dat het college schetste, kwam op 3 september onze voorspeling 
uit. Het tekort op het sociaal domein bleek toen namelijk van 1,2 miljoen opgelopen te zijn 
tot 4,9 miljoen euro. Er wordt tijdens de begroting gesproken over de beheersmaatregelen 
die er moeten worden doorgevoerd om het structurele tekort terug te kunnen dringen. Wij 
hebben een zorg. Er wordt gesproken over het inrichten van een digitale balie voor de 
bijzondere bijstand. Wij vinden dit geen goed idee. Juist de meest kwetsbare inwoners van 
onze stad zouden terecht moeten kunnen bij een persoon. Wij zullen bekijken wat we nog 
kunnen doen om deze beheersmaatregel weg te krijgen.  
 

 
 
2) Julianapark 
 
De PvdA-fractie heeft begin september Artikel 36 vragen gesteld over het afval dat na 
afloop van Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands nog in het Julianapark rondslingerde. 
Wij vinden het fantastisch dat dergelijke evenementen binnen onze gemeentegrenzen 
georganiseerd worden, maar op het gebied van schoonmaak en duurzaamheid zijn nog 
wel een paar slagen te maken. Zo lag 4 dagen na het festival op veel plekken nog zwerfvuil 
in het park en met name plastic bekers, die door de wind in het water en het struikgewas 
kwamen. Dat had voorkomen kunnen worden door deze eerder op te ruimen of -beter nog- 
door voortaan gebruik te maken van veel duurzamere hardcups. Het Julianapark is een 
prachtige locatie voor dergelijke evenementen, maar ook kwetsbaar. Daar moet zo min 
mogelijk afval achterblijven en wat er niet in gaat, hoeft er natuurlijk ook niet uitgehaald 
te worden. 
 



 

3) Speel-o-theek  

Iedereen die een kind heeft herkent het meteen. Je loopt door de winkel en uw 
zoon/dochter ziet speelgoed dat hij/zij heel graag wilt hebben. Helaas kan je het op dit 
moment echt niet veroorloven omdat het gewoon te duur is. De Speel-o-theek biedt dan 
een goede uitkomst. Je kan hier voor een bepaalde periode speelgoed huren. Als extra 
meevaller is het ook goed voor het milieu omdat speelgoed wordt hergebruikt!  

Jammer genoeg dreigt de Speel-o-theek, de enige organisatie die in Hoorn deze dienst 
aanbiedt, te worden wegbezuinig door Stichting Netwerk. Ieder kind heeft recht op een 
leuke jeugd. Gelukkig is er ook goed nieuws! Er is wellicht mogelijk ruimte voor een 
doorstart, maar daar zijn middelen voor nodig. Daarom trekken wij samen met de CU op 
om samen met de wethouder om tafel te zitten en te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Wordt vervolgd!  

 

4) Amendement Poort van Hoorn  

U heeft het misschien al gezien wanneer u onlangs een grote stad bezocht: vrolijke 
kersverse studenten die vol energie aan hun studie beginnen. Achter de glimlach, achter 



het begin van een nieuw hoofdstuk in hun leven, schuilt een harde realiteit. Veel jongeren 
kunnen geen huis vinden en zijn noodgedwongen om thuis te blijven wonen, of de ouders 
dat nu leuk vinden of niet.  

Maar zij zijn lang niet de enigen! Mensen die een gezin willen starten worden weggedrukt 
op de huizenmarkt en ouderen die graag kleiner willen wonen kunnen ook geen kant op. 
De huizenmarkt zit op slot. Er moet beweging komen. Er moet gebouwd worden.  

Bij de eerste bijeenkomsten van de raad hadden alle raadspartijen woningbouw als top 
prioriteit benoemd. Bij de raad van 24 september was de kans om de daad bij het woord te 
voegen. De Poort van Hoorn is één van de laatste locaties in onze stad waar nog veel 
gebouwd kan worden. Daarom diende de PvdA, samen met CU, Fractie Danny Verdonk en 
HOP een amendement in om woningbouw centraal te stellen, zonder andere ambities in de 
weg te staan. Helaas heeft ons amendement het niet gehaald omdat er een ander 
amendement werd aangenomen die opriep om elk individueel deelvoorstel apart te 
behandelen. De redenatie was dat elk ander amendement, ongeacht haar inhoud, 
overbodig was.  

Dus helaas is het niet gelopen zoals we hadden gewenst, maar er zijn nog genoeg kansen. 
We blijven woningbouw hoog op de agenda zetten tijdens de aankomende deelvoorstellen.  

 

5) Raadsweekend  

Elk jaar heeft de raad een heiweekend. Dan gaan alle raadsleden en commissieleden op 
pad om niet alleen elkaar beter te leren kennen, maar ook om ons te verdiepen in een 
specifiek vraagstuk. Dit jaar bezoeken wij Amersfoort. Niet heel toevallig bestuderen wij 
haar opgaven bij gebiedsontwikkeling en het nieuwe stadhuis. We kijken er naar uit om 
meer informatie over dit dossier te vergaren, het kan altijd van pas komen met de 
discussie in Hoorn voor het nieuwe stadhuis!  



 
 


