
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste Partijgenoot, 

 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van PvdA-Hoorn over de belangrijkste 

activiteiten en politieke gebeurtenissen van de eerste maand in het nieuwe 

jaar.  

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker (penningmeester) en Melanie Roeleveld (secretaris) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
Risdam-Noord 
 
Op maandagavond 18 januari gingen Jan Kollen en Arnica Gortzak op bezoek in de 
Risdam-Noord. Daar spraken we met bewoners die, naar aanleiding van alle commotie 
rondom de plannen van een IKEC, graag met ons in gesprek gingen. We werden eerst 
bijgepraat bij de tennisclub de Ballentuin, uiteraard buiten met de anderhalve meter 
afstand in acht te nemen. Daarna hebben we met elkaar door het park gewandeld. 
Duidelijk is dat er in de wijk gevochten wordt voor het behoud van dit park en voor het 
behoud van dit groen. We hebben afgesproken om, zodra de scenario’s aangaande de 
locatie van het IKEC aan de raad worden aangeboden, we contact opnemen met de 
bewoners om aan de hand van de concrete plannen dan wederom in gesprek te gaan 
met elkaar. Het is wat ons betreft in ieder geval heel duidelijk: geen woningbouw in het 
park! 
 

 
 
Nieuwe leden? 
 
De afgelopen twee maandagen hebben twee aspirant-leden meegekeken bij onze 
fractievergaderingen. Arjan Blom en Stephan Lallhit hebben beiden aangegeven op zoek 
te zijn naar een politieke partij om zich bij aan te sluiten. Arjan is ook op bezoek 
geweest bij D66 en Stephan gaat nog langs bij GroenLinks. Wij hopen uiteraard dat 
beide heren zullen kiezen voor onze partij. Wij zien het in ieder geval zitten om samen 
met hen aan de slag te gaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Mochten 
lezers van deze nieuwsbrief nog mensen kennen die wellicht ook aspiraties hebben, dan 
horen wij dit graag! 
 

 
 
 



 
Politiek 
 
Rekenkamer 

Naast zijn werk als raadslid is Arnold Wegner ook nog lid van de rekenkamer 
commissie van de gemeente Hoorn. Deze commissie bestaat uit 3 interne leden, 4 
externe leden en een onderzoeker. Het doel van deze commissie, die ongeveer een keer 
per maand tezamen komt, is om te onderzoeken of het gemeentebestuur zijn werk wel 
goed doet. Vragen die daarbij gesteld worden zijn: 1) worden de gestelde doelen 
daadwerkelijk behaald, 2) gebeurt dat op een efficiënte manier en 3) worden de juiste 
procedures gevolgd? Volgende week wordt het onderzoek naar het cultuurbeleid van 
de gemeente Hoorn tussen 2012 – 2020 gepresenteerd en afgelopen jaar werd o.a. de 
effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening onderzocht. De uitgevoerde 
onderzoeken leveren rapportages met aanbevelingen voor de toekomst op. Jaarlijks 
bepalen de leden van de commissie de onderwerpen die onderzocht gaan worden en 
bovenstaande twee onderwerpen zijn mooie voorbeelden van onze inbreng als PvdA-
Hoorn. 

 

Informatiesessie Hoogbouw  

De laatste donderdag van januari was er een informatieve sessie over hoogbouw, naar 
aanleiding van onze ingediende motie voor een hoogbouwvisie. Hier werden de 
conclusies van het onderzoeksrapport Stichting Hoogbouw besproken, als wel advies 
gegeven door een Amsterdams bureau over de kansen en risico’s van hoogbouw.  

Voor ons staan drie punten voorop:  

1. Huizen die worden toegevoegd aan de woningvoorraad moeten betaalbaar zijn;  

2. Het aantal lagen moet bij het algemene karakter van Hoorn passen;  

3. Burgerparticipatie, hoogbouw verandert immers de identiteit van de buurt.  

Door die lens hebben wij ook gekeken naar deze informatiesessie, waarbij we vooral 
aandrongen op de betaalbaarheid en welke instrumenten de gemeente heeft, op de 



doelgroepenverordening en de 30-30-40 verdeling na. Grondprijzen, grote van 
appartementen en het soort (groene/sociale) marktpartijen die men aantrekt zijn 
zaken die door het bureau werden aangestipt.  

Buiten de informatiesessie die de gemeente organiseert, barst onze afdeling ook van de 
kennis over woningbouw! Daarom willen wij als fractie graag in gesprek met jullie. Wil 
je meedenken over hoogbouw en woningbouw? Neem vooral contact op met de fractie 
en/of bestuur door op deze nieuwsbrief te reageren!  

 

Woonakkoord  

In de afgelopen raadsvergadering kwam het woonakkoord ook langs. We zijn als PvdA 
heel blij om te zien dat op het aandringen van Thomas er ook een regionale 
bouwagenda komt, wat hiermee verweven is. De discussie over dit regionale 
woonakkoord leverde frictie op. Onze inhoudelijke standpunten zijn dat er niet alleen 
maar gefocust moet worden op verdichting en inbreiding, maar dat er ook meer aan de 
randen gebouwd moet worden en dat modulair wonen moet worden toegepast.  

Tevens leverde het frictie op met de VVD, die een artikel hadden geplaatst waarbij 
statushouders als gevaar voor langere wachtlijsten werden weggezet. Dit is onzin en 
kortzichtig. Het falend woonbeleid en de achterstand in bouwen zijn de oorzaak van de 
te lange wachtlijsten. Hierop hebben we de verbalen degens gekruist met de VVD en we 
zullen ons blijven inzetten voor een eerlijk Hoorn.  

 



 
Inclusiebeleid  

De PvdA-Hoorn heeft vorig jaar vragen gesteld over het LHBTI+ inclusiebeleid in Hoorn 
en aan welke projecten het geld precies besteed wordt. Helaas hebben we daar geen 
concrete antwoorden op gekregen, dus duiken we hier dieper in. Thomas is in overleg 
met mensen die het beleid uitvoeren, zoals diversiteitscoördinatoren op middelbare 
scholen en Artikel 1, die inclusiebeleid mede vorm geeft. Aan de hand van deze 
gesprekken gaan we vervolgvragen indienen omdat we dan beter zicht hebben op wat 
er daadwerkelijk op de grond behoefte aan is. Ook zijn we in gesprek met de PvdA-
Alkmaar om, aangezien het zich niet alleen tot Hoorn beperkt, elkaar te helpen en de 
lijntjes kort te houden.  

 

Artikel-36 vragen over Poëzie Op Straat 

Arnold Wegner heeft naar aanleiding van een eerder aangenomen motie ten aanzien 
van kunst in de openbare ruimte opnieuw vragen hierover gesteld. Zijn vragen luidde: 

1) Is de Veemarkt nog steeds een mogelijkheid of heeft u deze locatie definitief 
afgeschreven?  
2) Als u deze locatie definitief heeft afgeschreven, bent u dan actief op zoek naar een 
andere locatie?  
3) Zou de Veemarkt de laatste locatie zijn geweest om deze motie te volbrengen of is 
erg nog ruimte voor andere dichters en locaties? 
4) Kunt u ons een inventarisatie doen toekomen waarop alle locaties en dichters staan? 

 


