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

 
 
Activiteiten 
 
1) Expoost 
 
Op vrijdag 1 november waren Arnica en  
Arnold aanwezig bij de opening van de 
nieuwe foto-expositie ‘Alle 13 goed!’.  
Dertien Noord-Hollandse fotografen 
exposeren tot 8 december 2019 met divers 
werk. De expositie werd geopend door de  
nieuwe wethouder Arthur Helling, die zijn 
bewondering uitsprak voor het getoonde  
werk. Arnold en Arnica waren ook erg 
te spreken over de prachtige foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) 500 jaar Oosterkerk 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 8 november was Arnica aanwezig bij de feestelijke viering van het 
vijfhonderdjarig bestaan van de stenen Oosterkerk. De commissaris van de Koning Arthur 
van Dijk leverde een mooie bijdrage door zijn speech. Ook was er prachtige kamermuziek. 
Het is mooi om te zien hoeveel vrijwilligers zich zo enthousiast inzetten voor het behoud 
van deze mooie kerk. De Stichting Oosterkerk gaf bovendien een mooi schilderij cadeau 
aan het Westfries Museum met daarop de Oosterkerk afgebeeld. Het was een fijne 
bijeenkomst op een prachtige plek. 
 
3) Algemene Ledenvergadering 
 

   
 
Op donderdag 7 november kwamen we bij de Magneet bijeen voor onze Algemene 
Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van Lex Siero. Hij heeft 
zich de afgelopen zestien jaar in verschillende functies ingezet voor het bestuur van de 
PvdA. Gelukkig stopt hij niet helemaal, maar legt hij alleen zijn voorzitterschap neer. Na 
het afscheid was het tijd voor een debat. De aanwezigen werden verrast door vier 
verschillende stellingen waarover met elkaar in gesprek werd gegaan. Er waren voor- en 
tegenstanders die hun standpunten kranig verdedigden. Na het debat, was het tijd voor 
een drankje. Al met al een zeer geslaagde avond met dank aan het bestuur dat dit zo goed 
organiseerde. 
 



 
 4) Opening tentoonstelling Boterhal 
 

   
 
Op zaterdagmiddag 26 oktober was Arnold Wegner aanwezig bij de opening van de 
expositie Panta Rhei – Alles Stroomt – in de Boterhal. Zij sluiten hiermee aan bij de 
landelijke grafiekmanifestatie GRAFIEK2019, die verder plaatsvindt op meer dan honderd 
locaties in het land. Deze prachtige tentoonstelling werd geopend door Jaap Schaper, 
voormalig PvdA-wethouder van Cultuur en Financiën van de Gemeente Hoorn, en is t/m 1 
december gratis te bezoeken. Een extra tip voor geïnteresseerden: Op 24 november 
besteedt ook de Zondagmiddagsalon aandacht aan dit onderwerp. Curatoren van de 
tentoonstelling, Els Benjamins en Annemiek van Kollenburg, geven een presentatie over 
hun vak. 
 
5) Filmster Thomas 
 

 

Thomas mocht in oktober in de Kreek, samen met Aart Ruppert een filmpje opnemen om 
inwoners van Hoorn te enthousiasmeren voor de initiatievenmarkt.  

Er waren maar liefst 61(! ideeën voor een mooie stad ingestuurd. Daarvan zijn 12 ideeën 
uitgekozen die concreet genoeg zijn en waar een duidelijke rol voor de raad is weggelegd. 
De bedenkers van deze ideeën presenteren hun idee op de Hoornse Initiatievenmarkt op 4 
december. Het filmpje en de ideeën zijn te zien op: https://vooreenmooiestad.nl/ideeen/ 
 
 
 
 
 



 
Politiek 
 

1) Stadsstrand Hoorn  

 

Het even geduurd maar het initiatief van de PvdA-Hoorn in 2008 om een stadsstrand aan 
te leggen komt nu letterlijk boven water. Met groot materieel worden enorme 
hoeveelheden zand in het water langs de dijk gestort. In 2008 was het initiatief nog uniek. 
De combinatie van dijkversterking en stadsstrand was nog niet eerder uitgevoerd. Wie wel 
eens over de Houtribdijk rijdt, ziet dat het daar ook wordt toegepast voor dijkversterking. 
Daar in combinatie met natuurbouw. (Zandverstuivingen zoals bij de Houtribdijk zijn hier 
niet te verwachten vanwege de ligging aan lagerwal en vanwege de hoogte van de 
bestaande dijk. Bovendien zal er passende beplanting komen.) 

Groot voordeel van dergelijk type dijkversterkingen zijn de uitvoering vanaf het water. 
Dat was bij de dijkversterking tussen Enkhuizen en Hoorn anders, daar was de dijk 
gedurende bijna 5 jaar afgesloten en was er veel overlast. Dat blijft u dankzij het initiatief 
van de PvdA-Hoorn bespaard.  

Het zand wordt in laagjes, die de tijd krijgen om te zakken, aangebracht. En de gemeente 
moet het nog als recreatiegebied inrichten. Daarom duurt het nog een paar jaar voordat u 
met uw handdoekje naar uw eigen strand kunt.  

https://hhnk.pvda.nl/nieuws/stadsstrand-in-hoorn/   

https://www.hoorn.nl/stadsstrand   

2) Het Westfriese Woud 
 

 
 

https://hhnk.pvda.nl/nieuws/stadsstrand-in-hoorn/
https://www.hoorn.nl/stadsstrand


De PvdA-Hoorn wil Arnoud Schaake hartelijk danken voor het initiëren van de Westfriese 
Woud motie, die de fractie voor de afgelopen raad heeft ingediend. In deze motie riepen 
wij het college op, om samen met andere Westfriese gemeenten en in samenwerking met 
provincie en betrokken instellingen, een plan te ontwikkelen om te komen tot de realisatie 
van het Westfriese Woud in het hart van onze regio. Wij waren blij met het positieve 
advies van het college en de toezegging van de wethouder om hier mee aan de slag te 
gaan. Zie ook de column van Peter Ursem: 
https://onswestfriesland.nl/2019/column/column-peter-ursem-het-westfriese-woud/ 
 
3) Algemene beschouwing 
 

 
 
Op dinsdag 29 oktober en dinsdag 5 november was het tijd voor de Algemene 
Beschouwingen. De begroting voor 2020 stond op het programma. Er werden ontzettend 
veel raadsinstrumenten ingediend. Wij kwamen met een amendement over een 
beheersmaatregel in het Sociaal Domein, een motie over het Westfriese Woud en een 
motie over een zandbak op de Roode Steen. Door de grote hoeveelheid raadsinstrumenten 
was er weinig binnen te halen. Wel hebben wij over het amendement en de motie over het 
Westfriese woud toezeggingen van de wethouders. Voor een zandbak op de Roode Steen 
was geen enkel draagvlak. In de begroting van 2020 zijn wederom 23 p-posten 
opgenomen. Allemaal plannen die geen financiële dekking hebben. Daarover hebben we, 
ook deze keer weer, onze zorgen uitgesproken. Hoe goed is je begroting als er nog 23 
plannen en noodzakelijkheden niet zijn meegenomen? Jammer was het dat van de twee 
middagen/avonden vergaderen alleen maar gesproken werd in de krant over de 
Sinterklaasintocht motie. Al met al een nogal teleurstellend geheel. Wij zullen dit college 
uiteraard op financiën kritisch blijven bevragen en volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onswestfriesland.nl/2019/column/column-peter-ursem-het-westfriese-woud/


 
4) Bomen op de Westerdijk 
 

 
 
De soap rondom de bomen op de Westerdijk is nog niet voorbij. Inmiddels hebben de 
bewoners die eerder al bezwaar maakten tegen de kap de ombudsman in de hand 
genomen. Zij blijven het een hele rare gang van zaken vinden. Wij van de PvdA vinden dat 
ook. Het hele proces verdient geen schoonheidsprijs. Wij zullen ons blijven inzetten voor 
het behoud van de bomen totdat er duidelijk is wanneer en waar er opnieuw mag worden 
gepland. Dat de bomen een keer wegmoeten, is duidelijk. Wanneer dat is, is niet duidelijk 
en mag in onze ogen niet overhaast worden gedaan. De artikel 36 vragen die wij stelden 
zijn inmiddels beantwoord. Wij zullen nog met vervolgvragen komen.  
 
5) JeugdzorgPlus 
 

 
 
Met het onderzoek van de ministers De Jonge en Dekker over de JeugdzorgPlus en de 
uitkomst dat deze weer helemaal op de schop moet, blijven wij zorgen hebben over deze 
manier van werken. Hierover heeft Arnica contact gehad met andere PvdA-raadsleden uit 
heel Nederland en met Tweede Kamerlid Attje Kuiken. De landelijke PvdA heeft in de 
Tweede Kamer laten weten zorgen te hebben over verschillende zaken. Zo duren beloofde 
stappen te lang, laat het kabinet de marktwerking ongemoeid, blijft de bureaucratie groot 
en is er nog geen oplossing voor de gemeenten met grote tekorten op het Sociaal Domein. 
Wij hebben Attje meegegeven nog nadrukkelijk te zeggen dat opnieuw bezuinigen binnen 



het Sociaal Domein echt niet kan. In de regio heeft Arnica nauw contact met raadsleden 
uit de achttien gemeenten die samen verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke 
regeling. Op woensdag 5 februari is er een Regionale Bijeenkomst in Heerhugowaard over 
de aanbesteding waar Arnica bij aanwezig zal zijn. Wordt vervolgd. Het is wel fijn te 
merken dat er nauw contact is met anderen over dit moeilijke dossier.  
 


