
 
 
Beste partijgenoot, 
  
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief over de belangrijkste activiteiten en politieke gebeurtenissen in de 
afgelopen maand, van de PvdA-Hoorn.  
Veel leesplezier! De nieuwsbrief is hier als bijlage toegevoegd. 
Maar eerst wil onze secretaris uw aandacht voor het volgende: 
  
Help jij mee de PvdA weer groot te maken? 

In de peilingen zien we het vertrouwen in onze partij weer groeien, daar zijn we heel blij mee! Graag 
zien dat ook in Hoorn terug in een groei van het aantal leden. Help jij mee? 

Vind je het leuk om het gesprek hierover met anderen aan te gaan? Laat het ons weten: dan zorgen 
wij voor een steuntje in de rug… een echt PvdA-speldje. Een subtiel aanknopingspunt voor een 
gesprek. Wordt dat gewaardeerd? Geef dan de ‘word lid kaart’, als persoonlijke uitnodiging voor 
méér. Want als hij/zij besluit lid te worden, ontvangt het nieuwe lid als welkomstcadeau het boek 
‘Opstaan in het Lloyd Hotel’ van Lodewijk Asscher. 

Wil je hier meer over weten? Stuur dan een berichtje aan onze 
secretaris: melanieroeleveld.pvda@outlook.com en wij zorgen dat de speciale actiekaart mét speldje 
persoonlijk bij je thuis wordt bezorgd. De kaarten zijn uiteraard ook beschikbaar tijdens de 
ledenvergadering op woensdagavond 11 maart a.s. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens fractie en bestuur, 
Maikel Schuitemaker 
 
 
Activiteiten 
 
1) Nieuwjaarsborrel 

Op 12 januari kwamen wij bijeen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. We genoten 
van een drankje en een hapje in café JP Coen. Niet alleen raads- en bestuursleden van de 
PvdA waren aanwezig, ook leden kwamen langs. Daarnaast waren de fractievoorzitters 
van D66, GroenLinks en de DRP aanwezig. We hebben stilgestaan bij het afgelopen jaar, 
maar vooral gekeken naar wat 2020 gaat brengen. Wat ons betreft gaan we ons in 2020 
nog meer zichtbaar profileren als fractie. De onderwerpen zoals wij deze hebben 
beschreven in ons verkiezingsprogramma hebben ook in 2020 onze aandacht. 
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2) Werkbezoek LWBO 

Op 23 januari zijn Thomas en Arnold op werkbezoek geweest bij het nautisch 
dienstverleningsbedrijf De Schelp. Dit nieuwe bedrijf is een zusje van het Leerwerkbedrijf 
Oostereiland en is gevestigd op het bedrijventerrein in De Schelphoek. Op deze locatie is 
een nieuw pand gebouwd, waar mensen met een arbeidsbeperking werken aan het 
opknappen, repareren en schilderen van boten en schepen. Een prachtig vervolg op de 
initiatieven die al in de oude haven van Hoorn plaatsvonden. Wij hebben alle 
medewerkers, maar met name Frans en Perdita, namens de PvdA-Hoorn heel veel succes 
gewenst met deze nieuwe onderneming! 

   

3) Kerstkaarten schrijven voor het ouderenfonds 
 
Op 7 december schreven wij in het winkelcentrum de Grote Beer kerstkaarten voor 
eenzame ouderen. Deze actie van het ouderfonds hebben wij vorig jaar ook al gesteund. 
Dit jaar is het gelukt om vijftig kerstkaarten te schrijven. Het was een mooie manier om en 
iets goeds te doen voor een ander en in contact te komen met inwoners van Hoorn.  
 



    
 

   
 
 
4) Contact met bestuur 
 
Nu 2019 alweer even achter ons ligt en wij de afgelopen maand stil hebben kunnen staan 
bij wat er allemaal is gedaan en gebeurd in 2019, willen wij in deze nieuwsbrief ook graag 
even stilstaan bij de samenwerking met het bestuur van de PvdA-Hoorn. Wij ervaren deze 
samenwerking als een zeer prettige. Het is ontzettend fijn om terug te kunnen vallen op 
het bestuur. Niet alleen voor advies en sparren, maar ook om samen te werken en na te 
denken over de strategie. Wij realiseren ons dat het bestuur veel werk verricht en dat het 
niet vanzelfsprekend is het werk als bestuurslid te kunnen combineren met het werk en 
thuis. We willen ons bestuur 
ontzettend bedanken voor de 
tomeloze inzet, het meedenken, het 
kritisch volgen en het coachen. Op 
naar 2022! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Lichtmonument Rode Steen 

Op maandag 27 januari was de gehele fractie samen 
met de rest van de raad en het college aanwezig op 
de herdenking van de Holocaust. We luisterden naar 
de persoonlijke verhalen van familieleden van de 
overlevenden en kregen een unieke inkijk in wat de 
Tweede Wereldoorlog voor Hoorn betekende. Ook 
was er het lichtmonument ten toon gesteld, 
bestaande uit vele kleine stenen die door de raad, het 
college en inwoners van Hoorn werden neergelegd. 
Het was een onvergetelijke avond. Vooral mooi om te 
zien dat dit lichtmonument ook in Hoorn is 
gerealiseerd onder andere door vragen die de PvdA 
eerder daarover stelde aan het college.  

 

6) Klein anders wonen  

Nederland verkeert in een wooncrisis, dat is alom 
bekend. Alleen de grote vraag blijft: Hoe gaan we 
dit oplossen? Hierbij moeten we blijven kijken naar 
nieuwe innovatieve ideeën! Inwoners hebben 
tijdens de initiatievenmarkt gepleit voor tiny 
houses en kangoeroewoningen; dit zijn hele goede 
initiatieven. De fractie heeft samen met hen 
gesproken in januari en kijken nu samen met de 
initiatiefnemers en met andere raadspartijen hoe 
we dit kunnen realiseren. Word vervolgd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politiek 
 
1) Vertrek Halve Maen 

De fractie van de PvdA-Hoorn betreurt nog steeds het aanstaande vertrek van VOC-replica 
de Halve Maen. Tot eind maart ligt het schip nog in Hoorn, daarna zal zij naar Rotterdam 
vertrekken en in Delfshaven komen te liggen, pal voor het VOC-D gebouw. Tussen mei en 
augustus speelt zij daar een hoofdrol tijdens het festijn ’Delfshaven 400’ en vervolgens zal 
zij deelnemen aan Sail Amsterdam. In de afgelopen vijf jaar was zij een voorbeeldige 
ambassadrice voor onze stad en zijn meer dan 100.000 bezoekers aan boord geweest. Het 
verbaasde vriend en vijand dan ook dat een ruime meerderheid van de Hoornse 
gemeenteraad een voortzetting van het bruikleencontract niet eens wilde onderzoeken. 
De PvdA-Hoorn wil langs deze weg Ad Geerdink van het Westfries Museum en zijn team, 
schipper Bram Nijenhuis en zijn bemanning  en projectcoördinator Annemarie Pothaar en 
haar vrijwilligers hartelijk danken voor hun toewijding en tomeloze inzet.  

 

2) Programma Economie Hoorn 

Tijdens de afgelopen gemeenteraad is er een ambitieus Programma Economie Hoorn 
gepresenteerd, dat de raad ter kennisneming heeft aangenomen. De fractie van de PvdA-
Hoorn kan zich in grote lijnen wel vinden in de strekking van dit rapport. Er worden 
heldere verbindingen gemaakt tussen economie, wonen, werken, onderwijs en cultuur, en 
benadrukt dat dit communicerende vaten zijn, die je niet los van elkaar kan zien. Hoorn 
verkeert in een transitiefase, die mooie kansen biedt, mits wij maar een beetje lef en 
ambitie durven tonen. Maar ook oog blijven houden voor de menselijke maat, want bij 
onze lokale economie moet iedereen 
betrokken worden, niet alleen 
ondernemers en werkgevers. De fractie 
hoopt dat het college voor de zomer nog 
met een concrete uitvoeringsagenda zal 
komen, zodat de raad heldere keuzes kan 
maken. 

 

 



3) Vragen over koelbaden 
 
Nadat de PvdA eerder al vragen stelde over de inzet van koelbaden tijdens de marathon 
Hoorn, hebben we samen met de VVD vervolgvragen gesteld. Nadat wij op een regionale 
bijeenkomst de heer Smeekes, hoofd Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, een aantal 
suggesties hoorden geven, leek het ons een goed idee na te vragen hoe het college aankijkt 
tegen die suggesties. De eerste artikel 36 vragen werden in onze ogen niet goed genoeg 
beantwoord, dus hebben we nogmaals vragen gesteld. Wij vinden dat de gemeente een 
proactieve houding moet aannemen. Waarom zou je niet het voortouw nemen in het veilig 
maken van dergelijke, mooie sportevenementen? 
 

 
 
4) Initiatievenmarkt  

Hoorn zit boordevol energie en ideeën! Het project “voor een mooie stad” bundelt deze 
energie en biedt de inwoners van Hoorn de kans hun initiatieven te etaleren en uiteindelijk 
te pitchen voor de gemeente. Hierbij had Thomas de handen in één geslagen met Aart 
Ruppert en de oprichters van “voor een mooie stad” om alle mensen van Hoorn via een 
video uit te nodigen voor de initiatievenmarkt. Sprekers die met een dirigent stokje zijn 
idee voor een openbare muziekkapel presenteerde, trainers die pleite voor 
fitnesstoestellen en inwoners die ideeën aandroegen om de wooncrisis te bezweren, het 
waren fantastische presentaties! Uiteindelijk heeft de raad drie ideeën uitgekozen: de 
fitnesstoestellen, verlichting in het Julianapark en Hoorn zonder graffiti.  

 

De raad wilde ook kijken naar hoe de overige inzendingen een plaats kunnen krijgen, 
waar wij als PvdA in het bijzonder geïnteresseerd zijn in alternatieve manieren van 
wonen. Als de raad er te lang mee wacht om dit uit te werken, dan nemen wij hier het 
voortouw in! 



 
5) Sociale mediatraining 

De partij zet zich elke dag in voor de strijd voor een socialer Hoorn en dit willen wij 
natuurlijk dol graag delen met de rest van de stad! Alleen, de tijden zijn veranderd en 
regeren is vooruit zien. Om de fijne kneepjes te beheersen met hoe je je als partij in het 
digitale tijdperk kunt profileren, gaan fractie- en bestuursleden aanstaande dinsdag in de 
schoolbanken om deze ambacht te leren. Het belooft een hele interessante avond te 
worden en met verkiezingen ver op de horizon komt dit zeker van pas! 

 
 
 
 


