
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste Partijgenoot, 

De coronacrisis heeft de politiek op z’n kop gezet. U heeft de afgelopen tijd, anders 

dan anders, geen maandelijkse nieuwsbrief van ons ontvangen. Daarom krijgt u nu 

van ons een brief, over de belangrijkste activiteiten en politieke gebeurtenissen van 

de PvdA-Hoorn van de afgelopen maanden.                                                          

Heel veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
1) Opening Expoost 13 maart 
 
Op vrijdag 13 maart waren Arnold en Arnica aanwezig bij de opening van de 
tentoonstelling We Are Expoost in Expoost. In deze tentoonstelling tonen suppoosten 
van Expoost hun eigen werk. Het was een mooie opening, met mooie werken. Jammer 
genoeg moest Expoost na het openingsweekend de deuren sluiten. Wel besloten zij de 
etalages van hun pand te gebruiken om de werken alsnog tentoon te stellen. Iedere 
week plaatsen zij daar nieuwe werken. Vanaf 2 juni gaan de deuren van Expoost weer 
open.  
Arnica Gortzak 
 

  

  
 
2) Halve Maen uitzwaaien 
 
Op 21 maart jl. waren wij -digitaal- aanwezig bij het vertrek van de Halve Maen uit de 
haven van Hoorn. Vanwege coronagevaar was ervoor gekozen om het afscheid, bij het 
Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland, klein te houden en live uit te zenden via 
de Facebookpagina van het Westfries Museum. Na bijna vijf jaar lang op aansprekende 
wijze het verhaal van Hoorn verteld te hebben, moest dit historische schip het ruime 
sop weer kiezen, op aandrang van een conservatieve meerderheid in de Hoornse 
gemeenteraad. Zij konden niet meer wachten op de financiële evaluatie van dit project, 
waaruit zou blijken dat de exploitatie van de Halve Maen in het laatste jaar slechts 
9.000 EUR subsidie had gekost. Een betere en goedkopere manier om onze stad te 



promoten in binnen- en buitenland kunnen wij ons niet bedenken. Met pijn in het hart 
hebben wij dus afscheid moeten nemen van de Halve Maen en wij willen langs deze weg  
alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
Arnold Wegner 
 

 
 
3) 1-meiviering 
 
Ook dit jaar gingen Thomas, Arnold en Arnica op de Dag van de Arbeid op pad. Niet 
alleen kregen al onze leden van 75 jaar en ouder een kaartje, ook een aantal leden die al 
lang lid zijn van de PvdA werden bezocht. Zij kregen een speldje. Vanwege de 
coronamaatregelen moesten we genoeg afstand houden en hadden we de spullen in een 
tasje gestopt, zodat we dat konden neerzetten voor de deur. Uiteraard kregen de leden 
ook een rode roos. Allereerst bezochten we een vrouw die inmiddels 65 jaar lid is. Het 
was een geanimeerd gesprek waarin zij ons vertelde waarom zij ooit lid is geworden. 
Ook bezochten wij twee leden die al vijftig jaar lid zijn en een lid die al 25 jaar lid is.  
Ondanks de beperkingen van de maatregelen, was het een fijne middag. 
Arnica Gortzak 
 

  



  
 
4) Kapper 
 
Nadat vele zaken hun deuren moesten sluiten vanwege de uitbraak van het 
coronavirus, mochten op 11 mei de kappers weer open. Arnold, Thomas en Arnica 
gingen die dag gezamenlijk naar Wendy Laan. Zij heeft haar kapsalon in de Egelbanden. 
Met de nieuwe maatregelen in acht nemend, knipte Wendy de leden van de fractie. Het 
was fijn om op deze manier een lokale ondernemer te steunen. Natuurlijk zagen we er 
alle drie weer tip top uit na onze knipbeurt. 
Arnica Gortzak 
 

 
 
5) Inzameling Speel-o-theek 
 
Ieder kind heeft recht op een onbezorgde jeugd en in Nederland groeien er te veel 
kinderen op in armoede, helaas ook in Hoorn. Toen ik als kleine Thomas over de Roode 
Steen rondrende, hadden mijn ouders het niet breed, daarom wil ik ieder kind juist een 
handje helpen, zodat zij onbezorgd kunnen spelen tijdens deze chaotische tijden. Met 
deze boodschap hielpen wij op persoonlijke titel mee met de (online) collecte voor de 
Speel-o-theek en stichting Kinderhulp. En met succes! We hebben €259,- euro 
opgehaald en gedoneerd aan de Speel-o-theek zodat de droom van (kinder-) armoede 
uitroeien een stukje dichterbij komt. 
Thomas de Groot 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politiek 
 
1) Digitale raadvergadering 21 april 
  
Op dinsdag 21 april vond de eerste, en ook de laatste, digitale raadsvergadering plaats. 
Het was bijzonder om op deze manier met elkaar te moeten vergaderen. Je mist het 
non-verbale contact en je merkt dat door de vertraging bij sommigen vanwege het 
netwerk boodschappen verkeerd overkomen. Dit overkwam ook mij. Daar waar ik in 
mijn verhaal sprak over hoe mooi het toch is dat wij in Nederland leven in een 
democratie en niet te maken hebben met Hongaarse toestanden, vertaalden sommigen 
deze woorden naar dat ik het Hoornse college verweet te doen aan Hongaarse 
toestanden. Lastig dus. In juni komen we gelukkig weer samen in de raadszaal. Het zal 
een stuk makkelijker zijn om mijn boodschap dan uit te dragen zoals ik deze bedoel. 
Maar goed, ik ben verantwoordelijk voor de woorden die ik bezig en niet voor dat wat 
er van wordt gemaakt…. 
Arnica Gortzak 
 

 
 
2) Amendement egalisatiereserve 
 
Het college vroeg aan de raad niet alleen €2,4 miljoen euro voor een noodfonds, maar 
ook het mandaat om deze €2,4 miljoen euro uit te kunnen geven. De fractie was het 
eens met het noodfonds en wat ons betreft mocht daar nog wel meer in worden gestort. 
Wij waren het alleen absoluut niet eens met het gevraagde mandaat. Wij hebben geen 
vertrouwen in de keuzes van het college. Zij stellen in het raadsbesluit het geld uit te 
gaan geven aan ‘dat wat goed is voor de stad’. In onze ogen is dat altijd een politieke 
keuze en zouden wij over die keuzes het debat moeten kunnen voeren met elkaar. 
Daarnaast was het argument dat het college had voor het verkrijgen van het mandaat 
erg slap: zij stelde dat het democratisch proces te stroperig zou zijn waardoor er niet 
adequaat zou kunnen worden gereageerd op zaken in deze crisisperiode. Raar, want 
hun eigen raadsvoorstel werd op vrijdag 17 april verstuurd aan de raad en daarover 
werd op 21 april gestemd. Hoezo stroperig? Hoezo lang? In crisistijd is het juist 
mogelijk om versneld de raad in positie te brengen. Helaas haalde ons amendement het 
niet, wij blijven de keuzes van dit college zeer kritisch volgen en zullen in oktober 2021 
de resultaten van het gevoerde beleid gepresenteerd krijgen bij de begroting. 
Arnica Gortzak 
 



 
 
3) Vragen aan wethouder over extra daklozenopvang in en om Hoorn 
 
Ondanks de coronacrisis en de afspraak om terughoudend te zijn met het inzetten van 
raadsinstrumenten en het stellen van vragen, hebben wij contact gehad met de 
wethouder Al Mobayed over de daklozenopvang in Hoorn. Wij hadden, samen met Kees 
Maas van de ChristenUnie, zorgen over hoe de daklozenopvang in deze tijd kon voldoen 
aan de gestelde maatregelen en wilden daarover informatie. We hebben van de 
wethouder gehoord dat zij in de regio met de andere gemeenten heeft gezorgd voor 
extra opvangcapaciteiten in Alkmaar. Enigszins geruststellend, hoewel met het drama 
bij de benzinepomp waar een verwarde man die in het gemeentehuis kwam vragen 
naar nachtopvang en vervolgens de kiosk aan de overkant bij de BP in de fik probeerde 
te steken, toch nog een actueel onderwerp.  
Arnica Gortzak 
 

 
 
4) Radio Hoorn vervolg 
 
Lokaal media-aanbod is ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij in maart samen met 
andere partijen vragen aan het college gesteld over het media-aanbod in Hoorn. De 
vragen gingen over onder andere wat de precieze prestatieafspraken zijn en de 
subsidies die wij als gemeente verstrekken aan WEEFF. Ook is het bekend geworden 
dat HoornRadio een verzoek heeft ingediend om aangewezen te worden als publieke 
omroep voor de gemeente Hoorn. Hierop hebben wij vervolgvragen gesteld over niet 
alleen de prestatieafspraken met WEEFF, maar ook de kijk- en luisteronderzoek, het 
gemeentelijk advies voor het commissariaat van de media en hoe toereikend WEEFF is 
in regionaal verband om de Hoornse mensen goed te kunnen voorzien van lokale 
media. Hoorn verdient een goede lokale omroep, maar dat kan alleen wanneer we de 
cijfers weten van het huidige aanbod. Wordt vervolgd! 
Thomas de Groot 
 



 
 
 
5) Warenhuis Hoorn 
 
De fractie van de PvdA-Hoorn kijkt zeer kritisch naar het nieuwe initiatief 
www.warenhuishoorn.nl, dat begin april online door wethouder Helling geopend werd. 
Hij wil dit initiatief financieel ondersteunen met o.a. de 75.000 EUR die over is gebleven 
na het opstappen van de City Marketeer. De raad wacht nog steeds op de evaluatie van 
dit project en de fractie van de PvdA-Hoorn vreest dat dit online warenhuis geen goede 
investering zal blijken. Uiteraard willen wij goede en zinvolle initiatieven steunen die 
onze middenstand en kleine zelfstandigen door de coronacrisis heen helpen, maar dit is 
er helaas niet een van. Wij vrezen dat de ondernemers blij gemaakt worden met een 
dode mus en dat dit idee geen voortgang zal vinden, zodra de subsidie op is. Juist in de 
economisch barre tijden die gaan komen, vinden wij dat iedere cent goed een 
verantwoord besteed moet worden. 
Arnold Wegner 
 

 
 
 
 

http://www.warenhuishoorn.nl/

