
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste partijgenoot, 

Hierbij ontvang je onze eerste nieuwsbrief van het politieke jaar, over de 

belangrijkste activiteiten en politieke gebeurtenissen van PvdA-Hoorn. 

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 

SAVE THE DATE:  woensdagavond 4 november 2020 ledenvergadering! 

Afhankelijk van de actuele (corona-)situatie en het aantal verwachte 

aanwezigen zal de ledenvergadering geheel of gedeeltelijk in De Magneet 

en/of online gehouden worden (via Samen Online op de ledenwebsite van de 

PvdA https://mijn.pvda.nl/samenonline). Meer informatie volgt. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
1) Vluchtelingenwerk 
 
Op woensdag 9 september ben ik op bezoek geweest  
bij vluchtelingenwerk in Hoorn. Doel van het bezoek was 
om eens te praten over de activiteiten die Vluchtelingenwerk uitvoert 
voor de gemeente Hoorn. Het is altijd bijzonder wanneer je hoort dat je 
de eerste en enige politieke partij bent die interesse toont in deze  
organisatie. Het was een fijn en mooi gesprek.   
Arnica Gortzak 
 
 
 
 
 
 
2) About a Jacket 
 
Op vrijdag 18 september ben ik op werkbezoek geweest bij de stichting About a jacket. 
Dit is een initiatief dat creativiteit met integratie verbindt. Vier ochtenden per week 
komen vrouwen met een vluchtelingenachtergrond bijeen die samen borduren. Marilou 
Evelo is een bedreven dame die zich met hart en nieren inzet voor dit project. Ik was 
vooral geïnteresseerd in de combinatie die zij maakt met de taalcoaches. Die stimuleren 
de vrouwen om Nederlands te praten en helpen hen op weg. Zeer belangrijk in de 
integratie is de taalontwikkeling. Vanwege de Nieuwe Wet op Inburgering die ingaat in 
juli 2021 extra interessant voor ons. Misschien kunnen wij de taken die bij de gemeente 
worden weggezet koppelen aan dergelijke initiatieven die bijdragen aan de integratie. 
Op 4 november houdt het borduuratelier van 10:00 tot 16:00 open dag op d’Ampte 16. 
Op die dag kun je de geborduurde werken van de vrouwen bewonderen. De producten, 
waaronder jasjes, tasjes en broches, zijn te koop. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan Stichting About a Jacket. Aanmelden voor de open dag is niet nodig. Gaat dat zien! 
Arnica Gortzak 
 
 

 
 
 



3) Opening Expoost 
Op 4 september waren Arnold en Arnica aanwezig bij de opening van de nieuwe 
tentoonstelling  ‘Young Ones’ in Expoost. In deze tentoonstelling staat het werk van 
aanstormend talent centraal. Ook dit keer is het een mix van stijlen. Prachtig om te zien 
dat niet alleen de gevestigde orde in Hoorn in staat is kwaliteit te leveren. De 
tentoonstelling is nog tot 4 oktober te zien. 
Arnica Gortzak 
 

 
 
4) Op bezoek bij de ondernemers in de binnenstad 
Voor de raadsvergadering van 15 september waarin het stadhuis op de agenda stond, 
zijn Arnold en Arnica op zaterdag een rondje door de binnenstad gegaan. Zij hebben 
gesproken met de ondernemers op de Grote Noord en de Rode Steen. Zij vroegen aan 
hen hun mening aangaande nieuwbouw of renovatie. De voorzitter van de OSH had 
namelijk, namens alle ondernemers, ingesproken in de raad en een pleidooi gehouden 
voor nieuwbouw. Arnold en Arnica hebben die ochtend geen één ondernemer 
gesproken die zijn mening deelde. Sterker nog, allen gaven aan niet gevraagd te zijn 
naar hun mening. Het was bijzonder om te horen. Nuttig rondje voor ons. Het is goed 
geweest onze gezichten eens te laten zien en het gesprek aan te gaan. Ook nu gold weer: 
hoor en wederhoor is zo belangrijk! 
Arnica Gortzak 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Politiek 
 
1) Stadhuis 
 
Gisteravond is er in de raad een keuze gemaakt aangaande renovatie of nieuwbouw van 
het stadhuis. De PvdA heeft gekozen voor renovatie van het stadhuis. Lees hieronder de 
pitch van Arnold over het waarom: 
Vanaf het begin was de PvdA-Hoorn niet voor of tegen nieuwbouw en stonden wij open 
voor een goed plan en een eerlijk verhaal. Misschien hadden wij voor het juiste plan 
zelfs wel meer geld over gehad, want de PvdA vindt het belangrijk om te investeren in 
onze stad, haar inwoners en ondernemers. Ons enige voorbehoud was dat het huidige 
Stadhuis niet gesloopt zou worden en liefst zelfs de monumentale status zou krijgen. 
Want even los van de vraag hoe mooi we het wel of niet vinden, dit gebouw hoort bij 
Hoorn en vertelt ons verhaal van de grote groei in de jaren zeventig. 
In de Intentieovereenkomst ontwikkeling Stationsgebied van 6 februari 2018, waren 
alle partijen nog zeer enthousiast en positief over de ontwikkeling van de Poort van 
Hoorn en werd er met geen woord gerept over een nieuw Stadhuis. Even ter illustratie, 
dit was dus vlak voor de verkiezingen, onze wethouder was al opgestapt en zelfs onze 
zetels in deze raad waren wij kwijt. Ik heb het NHD er op nageslagen en in de krant van 
26 september 2018 maakten wij al melding van sturing door het college richting 
nieuwbouw. Wij hebben geen idee wat er in de tussentijd gebeurt of afgesproken is… 
Inmiddels zijn we vele busreisjes, informatie- en Benen Op Tafel sessies verder, maar 
dat gevoel is helaas nooit verdwenen. Nieuwbouw ging van goedkoper, naar even duur 
en tot slot zelfs duurder dan renovatie. En dan zijn er nog talloze losse eindjes, zoals dat 
wij niet weten hoe verontreinigd de grond is, en wat dat gaat kosten om op te ruimen. 
Voorzitter… de PvdA gelooft in Hoorn en de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, een 
gouden kans voor onze stad. Wij vinden het belangrijk om ook in verduurzaming het 
goede voorbeeld te geven. De PvdA wil haast maken met het bouwen van betaalbare 
woningen voor starters en jongeren, in de Poort van Hoorn en elders in onze mooie 
stad. De PvdA hecht veel waarde aan het eerlijke verhaal, aan inwoners en 
ondernemers in hun kracht zetten, zeker ten tijde van een economische crisis, waarin 
veel waarde gehecht wordt aan zekerheid. 
Na de afgelopen commissievergadering zijn we overstelpt met meningen, 
steunbetuigingen en open brieven. We hebben vriendelijke telefoontjes en sympathieke 
mailtjes gehad van oude vrienden en 
bekenden, waar we in de afgelopen 3 
jaar niet of nauwelijks contact mee gehad 
hebben. We vonden het pijnlijk om de 
wethouder te zien worstelen met het 
voorstel van zijn voorganger, maar het 
vervolgen van de ingeslagen weg bleek 
helaas niet de juiste te zijn. Binnen het 
palet van “maar liefst” twee smaken, zal 
de PvdA-Hoorn dus kiezen voor 
renovatie. 
Arnold Wegner 
 
 
 



2) Woonvisie 
Waar Hoorn naar toe gaat op het gebied van wonen met de aankomende 5 jaar is waar 
we over moeten besluiten. De PvdA heeft gelijk haar 21 wooninitiatieven erbij gehaald 
en hebben die punt voor punt behandeld waar dit kon in het document. Zo hebben we 
de toezegging gekregen voor zowel een lokale bouwagenda als een regionale 
bouwagenda en hebben we de wethouder er weer aan herinnerd dat ze vaart moet 
maken met de toegezegde bouwregisseur. Ook hebben we een motie succesvol door de 
raad gekregen voor jongerenwoningen en aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van 
een positief doorstroombeleid en dat we echt moeten af moeten stappen van het 
doorgeschoten liberale marktdenken in de woningmarkt.  
 Hoogbouw is ook een kwestie die van belang is bij inbreiding. Het is geen 
wondermiddel, maar we willen wel de mogelijkheden die hiervoor zijn in de stad 
kunnen benutten en daar inzicht in hebben wat deze zijn. In februari hebben we 
daarom een motie ingediend voor het ontwikkelen van een hoogbouwnota, gebaseerd 
op het rapport van de Stichting Hoogbouw. Deze hebben wij toendertijd moeten 
aanhouden vanwege een nipte minderheid, maar de woonvisie biedt een uitgelezen 
kans ervoor. In de raad is de woonvisie aangehouden n.a.v. een te korte tijd in de 
commissie om alles te behandelen 
volgens een ruime meerderheid 
van de raad. De wethouder was 
bereid voor om een extra 
commissie ervoor uit te trekken en 
heeft onze motie over 
mogelijkheden tot hoogbouw 
volledig overgenomen. Hierbij was 
zij ook zeer positief over onze 
hoogbouwnota en deze extra 
commissie over de woonvisie zal 
dan in het teken staan van onze 
hoogbouwvisie. Wordt vervolgd! 
Thomas de Groot 
 
3) Stadsgesprek 
Talent kent geen geslacht. Talent kent geen leeftijd, geen afkomst en het kent geen 
kleur. Talent kent alleen excelleren en kwaliteit. En toch, wanneer we mensen voor het 
eerste ontmoeten, hebben we binnen 3 seconde al een oordeel klaar over de ander. Dat 
kan iets positiefs zijn, maar ook iets negatiefs en ik doe dat ook, bewust of onbewust. 
We zijn allemaal mens en daardoor per definitie niet perfect. Dat geeft ons de taak om 
hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Verandering vereist verandering. Dat 
betekent dat wanneer we de wereld willen veranderen, wij ook onszelf moeten 
veranderen. Dat betekent dat we met deze kennis vooraan in de keten onze onbewuste 
vooroordelen moeten verbannen, of op z’n minst minimaliseren, en de 
rechtvaardigheid die onze partij zo dierbaar is omzetten in beleid. Daarom steunen wij 
als PvdA het stadsgesprek dat eraan komt om de loopgraven van meningen te 
doorbreken en concreet beleid te ontwerpen.  
 
Er is een initiatief ingediend door inwoners over het standbeeld JP Coen en een 
aanvraag over een referendum over het standbeeld. Dit wordt ook een van de 
onderdelen van het stadsgesprek en de uitkomst daarvan wordt in het stadsgesprek 



bepaald. De precieze opzet en invulling van het stadsgesprek wordt spoedig aan ons 
bekend gemaakt door de 
burgemeester. Maar wij willen 
ook dat het niet alleen bij praten 
blijft en naar aanleiding van dit 
stadsgesprek willen wij concreet 
beleid zien tegen discriminatie. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
onderwijs of het bestrijden van 
discriminatie op de werkvloer. 
We zullen u op de hoogte blijven 
houden wanneer wij meer weten! 
Thomas de Groot 

4) Regionale Energie Strategie  

De Rijksoverheid heeft de regio’s verplicht om 
met een duurzaam energie opwekkingsbod te 
komen, zodat we als Nederland gesteld staan 
voor de omschakeling naar duurzame energie. 
De Rijksoverheid heeft ook de regie van de 
organisatie in handen. Dat wil zeggen dat we per 
regio moeten samenwerken om het bod uit te 
brengen. Voor het opzetten van zo’n bod is nauw 
samengewerkt tussen belanghebbenden in de 
regio. Het resultaat van het uit te brengen bod 
lag bij de verschillende raden. Ze mochten er iets van vinden. Echt zinvol is dat echter 
niet, want de Rijksoverheid heeft zich verplicht om bepaalde duurzaamheid doelen te 
halen. In Hoorn was het door het college als volgt geformuleerd: “Geen wensen en 
bedenkingen mee te geven op het concept – RES NHN”. Dus wat gebeurde: “nagenoeg 
alle partijen hadden wel wensen en bedenkingen”. Een amendement van CDA, CU, DRP, 
FT, HL, HOP, SH, VOCHoorn en VVD haalde het. Kort samengevat kwam de motie neer 
op: “we doen al genoeg en geen duurzaamheidspolonaise in het fraaie West-Friesland”. 
Met andere woorden het klimaatprobleem lossen anderen maar op. Het geamendeerde 
RES voorstel kwam daarna in stemming. Wat moet je dan, je staat sympathiek 
tegenover klimaatmaatregelen, maar als die door een amendement volledig worden 
uitgekleed moet je wel tegenstemmen.  

Aanvullend enkele feitjes:  

· Nederland is Europees gezien het slechtste jongetje (of meisje) met betrekking tot 
opwekking van duurzame energie;  

· Nederland is in Europa het meest kwetsbare land voor zeespiegelstijging.  

Alhoewel de RES een bestuurlijk monstrum is en het idee van lokaal meepraten een 
farce, ben ik in dit geval blij dat het amendement van de klimaatontwijkers niets gaat 
uithalen. Soms is een sterke Rijksoverheid zo gek nog niet.  
Jan Kollen 


