
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste partijgenoot, 

Nieuwsbrief 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van PvdA-Hoorn over de belangrijkste activiteiten en politieke 

gebeurtenissen van afgelopen maand. 

Veel leesplezier! 

Extra nieuwjaarsledenvergadering – woensdagavond 6 januari 2021 

Helaas kan vanwege de coronamaatregelen onze traditionele nieuwjaarsborrel niet doorgaan. 

Maar we zien je graag bij de extra ledenvergadering die online gehouden wordt. Tijdens de 

vergadering zullen de eerste belangrijke keuzes voorgelegd worden in de voorbereiding naar 

de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

We verwachten de uitnodiging, inclusief vergaderstukken, binnen twee weken aan alle leden te 

kunnen sturen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politiek 
 
Poort van Hoorn 
 
De fractie van de PvdA-Hoorn is eind november op hoofdlijnen akkoord gegaan met het 
stedenbouwkundig plan en de financiële kaders voor het project Poort van Hoorn. Wij 
willen binnen dit project zoveel mogelijk van onze plannen en ambities realiseren. Dus 
niet alleen genoeg parkeerplaatsen, maar vooral meer betaalbare woningen voor de 
twintigers en dertigers die ons moeten helpen om deze stad levendig en vitaal te 
houden. Dat heeft voor onze inwoners meer nut en noodzaak, dan dure woningen aan 
de hoogste bieder verkopen. Ook al moeten stedenbouwkundig gezien de 
schetsplannen nog verder uitgewerkt worden en zullen deze altijd nog langs de raad 
moeten ter besluitvorming (zoals vastgesteld in het amendement van 24 september 
2019), het gebruik van hoogbouwelementen heeft nu al voor de nodige commotie 
gezorgd. Want hoe hoog is nou eigenlijk hoog voor een historische provinciestad als 
Hoorn? Het was niet alleen de bewoners van de hoek Keern Van Dedemstraat, maar ook 
de vereniging Oud Hoorn al opgevallen dat op de hoek bij de spoorwegovergang 
minimaal 16 bouwlagen ingetekend waren, wat natuurlijk niet passend noch wenselijk 
is op deze plek. De fractie wil dan ook als volgende stap een goed beeldkwaliteitsplan, 
waar dit allemaal goed op te zien is en dat omwonenden beter over de plannen 
geïnformeerd worden. Wat betreft de parkeergarage aan de noordzijde, het is 
natuurlijk mooi dat we ruim duizend geparkeerde auto’s uit de binnenstad kunnen 
weren, maar wij schrokken er ook van dat zowel de bouw als de exploitatie nooit 
kostendekkend te realiseren is. Dat komt dan wel in een heel schril contrast te staan ten 
opzichte van de commissievergadering van een week eerder, waarbij voorgesteld werd 
om parkeervergunningen voor mensen met een handicap flink duurder te maken, 
omdat ze niet kostendekkend zijn. De fractie ziet de ontwikkeling van de Poort van 
Hoorn als een gouden kans voor zowel onze inwoners als ondernemers, maar ook als 
een enorme uitdaging op het gebied van gebiedsontwikkeling en architectuur. Wij 
houden de ontwikkelingen nauwgezet voor jullie in de gaten.  
 

 
Arnold Wegner 
 
 
 



Toekomstvisie Kersenboogerd  
 
De Kersenboogerd is de buurt waar ik geboren en getogen ben, niets maakt mij dan ook 
blijer om dit in de raad te bespreken. De toekomstvisie die is gepresenteerd en 
besproken in de raad gaat over waar wij naar toe willen met de Kersenboogerd en hoe 
wij eer kunnen doen aan de oorspronkelijke plannen die waren ontworpen voor deze 
wijk. Helaas door een gebrek aan geld zijn deze nooit tot een volle realisatie gekomen, 
wat deels de huidige problemen veroorzaakt.   
Daarom omarmen we grote delen van de vier “sporen” uit de toekomstvisie waarbij de 
mens centraal staat. Die het contact tussen mensen wil bevorderen en uitdagingen zoals 
eenzaamheid en schuldenproblematiek ook meenemen in het ontwerp.   
 

 
  
Veiligheid is daarbij ook van groot belang, daarom hebben we bij de wethouder erop 
aangedrongen een extra “spoor” te maken voor veiligheid. Bij uitstek is ons 
sociaaldemocratisch gedachtegoed effectief om een veilige buurt te creëren. In plaats 
van de zwart-witte oplossingen die door rechtse partijen worden geroepen, pleiten wij 
voor een sociale aanpak die de oorzaken van criminaliteit wegnemen. Door middel van 
onderwijs, perspectief op een baan en bewoners meer eigenaarschap geven over hun 
buurt zijn hiervoor speerpunten. Ook nemen wijkagenten een centrale rol in en moeten 
zij de middelen krijgen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Met een nauwe 
samenwerking tussen wijkagenten, bewoners en andere instanties willen wij 
problemen achter de voordeur helpen op te lossen en te voorkomen. Dit moet de pijler 
worden onder het 5e spoor, niet alleen maar camera’s of meer blauw op straat. Met 
minder nemen wij geen genoegen.   
Thomas de Groot 
  
 
 
 
 



Hoogbouwvisie  
 
Hoorn wil meer stad worden, een ambitie die wij ondersteunen op de voorwaarde dat 
er een juiste balans is tussen vooruitgang en het behouden van wat Hoorn zo uniek 
maakt. Met de woningnood wordt hoogbouw geopperd als een deel van een oplossing, 
daarom heb ik een motie door de raad heen gekregen die ervoor zorgt dat de lessen die 
in het rapport Hoogbouw van stichting Hoogbouw staan, worden overgenomen. We 
moeten als stad in kaart brengen waar hoogbouw überhaupt mogelijk is, want het raakt 
aan de kern en identiteit van een buurt. Hoogbouw is geen doel op zich. En 
omwonenden moeten goed betrokken worden, daarom zijn Arnold en ik al op bezoek 
gegaan bij bewoners van het Keern over hun zorgen hieromtrent. Hoogbouw kan 
kansen bieden voor Hoorn, maar balans moet voorop staan.  
 

 
Thomas de Groot 
  
Grondstoffenplan 
 
Een andere naam voor afvalstoffenplan, want in het kader van de na te streven 
circulaire economie wordt afval grondstof. Dat is een prima uitgangspunt. In het oosten 
van het land wordt het goed scheiden van afval al beloond in de vorm van fors lagere 
afvalstoffenheffingstarieven. Dat lukt in Hoorn nog niet en gaat als we de voorliggende 
stukken van het college lezen ook in Hoorn 
niet gebeuren. HVC / gemeente Hoorn heeft 
landelijk gezien de hoogste tarieven van 
Nederland. Dat geldt opvallend genoeg 
voor alle HVC-gemeenten, op één na: 
Alkmaar. Daar is het tarief ca. € 100,- per 
jaar lager. Bij navraag bij onze PvdA 
collega’s daar, blijkt bij het college van 
Alkmaar al jaren lang een permanente 
focus te liggen op het laag houden van de 
lasten voor de bewoners. Goede zaak zou ik 
zeggen.  
Binnenkort moet de raad een raadsbesluit 
nemen over het afvalstoffenplan. Het goede 



van dat plan is dat er wordt voorgesteld om over te stappen naar Diftar (HVC noemt het 
recycle-tarief). Dat gaat betekenen dat u voor de hoeveelheid aangeboden restafval gaat 
betalen. Dus geen vast tarief meer. De gedachte is dat u wordt beloond voor het 
scheiden. Bijzondere in het raadsvoorstel is echter dat die beloning er niet of 
nauwelijks instaat. In ieder geval niet concreet. Wel staan concreet de milieuambities 
aangegeven, maar niet de (lagere) afvalstoffenheffingsambities. 
Ik heb een amendement op het raadsvoorstel voorbereid. 
Jan Kollen 
 
Stadsstrand 
 
In 2008 nam PvdA het initiatief om een stadsstrand aan te leggen tezamen met de 
dijkversterking. Ik kan me nog herinneren dat Piet Bruins en ik alle wijkoverleggen zijn 
langs geweest om ons idee toe te lichten. Ook toen al veel enthousiasme. Behalve bij een 
aantal bewoners aan de Westerdijk, ook bij dat soort bijeenkomsten hebben de 
‘tegenstanders’ vaak het hoogste woord. Aardig was dan ook dat een mevrouw mij bij 
het weggaan op de gang nog meegaf dat ze het geweldig zou vinden zo’n stadsstrand.  
Binnenkort neemt de raad een vervolgbesluit over het stadsstrand. Er is unanimiteit 
over de aanleg. Toch denken we aan een stemverklaring vanwege de kosten:  
 
Geacht college, 
 
Op 14 april 2008 heeft PvdA Hoorn het initiatief genomen om de dijkversterking als 
stadsstrand te gaan uitvoeren. In dat initiatief werd het volgende aangegeven: “De 
kosten van de vooroever (stadsstrand), zoals wij die voorstellen, zullen dan ook primair 
door het Hoogheemraadschap moeten worden gefinancierd.” 
 

 
 
We zijn nu twaalf jaar verder, het stadsstrand komt er. De planning is nu 2023.  
Er is veel draagvlak voor de komst van het stadsstrand, uiteraard ook bij ons. We 
twijfelen er niet aan dat het een fraaie en unieke toevoeging voor de stad wordt.  
De kosten voor de gemeente worden nu geraamd op ca. 13 miljoen. Dat is veel geld. Dat 
is ook duidelijk meer dan de PvdA in 2008 voor ogen had. Het kon door de combinatie 
met de dijkversterking een goedkoop strand worden, niet een duur strand. Het is nu 
bijvoorbeeld tweemaal zo duur als het recent aangelegde recreatiestrand bij Lelystad, 



en daar kon niet voortgebouwd worden op een basis van het Hoogheemraadschap. Het 
is dus vreemd dat een combinatie met dijkversterking duurder is dan het alleen 
aanleggen van een stadsstrand. 
 
Het basisidee was: Hoogheemraadschap de oeverdijk (lees zandige oever) en de 
gemeente Hoorn de recreatieve aanvullingen.  
Ondanks onze teleurstelling over de kosten, zijn we uiteraard supertrots dat de PvdA 
aan de wieg gestaan heeft van deze geweldige ontwikkeling voor Hoorn. We zien dan 
ook uit naar een spoedige realisatie van het stadsstrand, waar alle inwoners van Hoorn 
en omgeving van kunnen genieten. 
Jan Kollen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten 
 
Jongerengesprek  
 
Jongeren hebben de toekomst, maar er wordt te vaak over hen gepraat, maar niet met 
ze. Daar komt verandering in. Naar aanleiding van de oproep van de premier om 
jongeren te betrekken bij hoe onze samenleving eruit moet zien na Corona, heeft de 
PvdA de handen ineengeslagen met meerdere partijen om dit verwezenlijken. Het 
eerste jongerengesprek werd vooral ruimte gegeven om hen zelf het woord te geven 
over hoe zij de Coronacrisis ervaren en wat zij nodig hebben. Eenzaamheid, depressieve 
klachten en de angst van studievertraging door de afnemende kwaliteit van 
onlineonderwijs waren grote bezwaren. Ideeën werden o.a. geopperd om een 
contactpunt te maken voor 
jongeren bij de gemeente. Ook 
het uitbreiden en ondersteunen 
van initiatieven, zoals het koken 
voor patiënten in het 
ziekenhuis, zijn oplossingen die 
in de smaak vielen. We willen 
graag meer gesprekken met 
jongeren en we zijn bezig met 
mogelijkheden om ze een 
permanente stem te geven in de 
gemeentepolitiek. Hier wordt 
nog hard over nagedacht!  
Thomas de Groot 



Ombudsteam PvdA-Hoorn 
 
Het enige terrein waar wij in Nederland geen last hebben van ontbossing is het woud 
van regels en regeltjes waar wij als burgers van Nederland mee te maken hebben. 
In Nederland is veel mogelijk, en er zijn gelukkig veel afspraken en regelingen om 
mensen te ondersteunen, maar je moet wel de weg weten in die administratieve jungle. 
Voor de mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om de juiste weg te 
vinden in het oerwoud van regels is er het Ombudsteam van de afdeling Hoorn van de 
PvdA. 
Alle inwoners van Hoorn kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld huur, 
werk, zorg, WMO, uitkeringen, belastingen, regels en wetten. Samen met de hulpvrager 
zoeken we een antwoord op hun vraag, en eventueel een oplossing voor het probleem. 
Bovendien kunnen we problemen waar meerdere mensen in Hoorn mee zitten 
doorgeven aan onze raadsleden die er dan eventueel in de gemeenteraad mee aan de 
slag kunnen. 
 
Het ombudsteam bestaat uit Richard Hagen en Adriaan Achterberg. 
 
Richard is jurist en manager en coördinator van de Rechtswinkel West-Friesland.  
 
Adriaan is gediplomeerd bedrijfsmaatschappelijk werker, en is werkzaam geweest bij 
het Regionaal Dienstencentrum West-Friesland, en als huisbezoeker bij WonenPlus. 
Ook was hij actief in het vakbonds(-jongeren)werk van NVV en FNV. 
 
Mocht men een vraag hebben dan kan men contact met ons opnemen. 
 
Het liefst via mail: adriaan@hetnet.nl  
Telefonisch tussen 10.00-16.00 uur: 0683242438.  
 
of:  
 
Richard Hagen: wr.hagen@quicknet.nl 
 
Vragen staat vrij. Onze adviezen zijn gratis. Alle inwoners van Hoorn kunnen gebruik 
maken van het Ombudsteam. Men hoeft dus geen lid te zijn van onze partij. 
P.S.: Adriaan heeft in dit stukje drie maal een beeldspraak gebruikt 
met bos en woud. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat 
hij is opgegroeid in de bosrijke omgeving van Baarn…. 
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