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Deuren gesloten 

Zoals we allemaal weten heeft het jaar 2020 de Hoornse 
Kunst en Cultuursector weinig goeds gebracht. De deu-
ren van onze theaters, concertzalen en musea moesten 
dicht en bleven tot op de dag van vandaag gesloten. 
Tientallen medewerkers en honderden vrijwilligers zitten 
thuis en duizenden bezoekers zijn al maanden niet meer 
welkom. Een culturele aderlating voor kunstminnend 
Hoorn en Westfriesland.  

Maar er is ook goed nieuws. Creatief als mensen in deze 
sector zijn ging men al snel op zoek naar - veelal online - 
alternatieven. Veel unieke voorstellingen, concerten en 
producties waren hierdoor afgelopen jaar toch nog te 
zien. Financieel vaak niet interessant, maar wel noodza-
kelijk: creatieve makers voelen nou eenmaal de urgentie 
om te creëren. Hun ideeën moeten eruit en gezien of 
gehoord worden. En als dat niet in levenden lijve kan, 
dan maar op afstand via de digitale kanalen. Toch is de 
beleving natuurlijk niet hetzelfde. Thuis achter een 
scherm is toch anders dan de unieke sfeer in een prach-
tig en bomvol theater. Maar een kniesoor die daar onder 
deze omstandigheden aan denkt, want iets blijft natuur-
lijk beter dan niets. Bovendien is stilstaan niets voor cre-
atieve breinen, dus ik verwacht na deze crisis een tsuna-
mi aan creatieve en (ver)nieuwe(nde) ideeën en invals-
hoeken! 

Vanuit college weinig interesse 

Als woordvoerder Kunst en Cultuur heb ik namens de 
PvdA het afgelopen jaar vooral geprobeerd om per tele-
foon en email in contact te blijven met de Hoornse cultu-
rele instellingen. Ik was blij om te merken dat men -
ondanks alle beperkingen en sluitingen- de moed erin 
hield! Ook was men zeer te spreken over de ambtenaren 
van de afdeling Kunst en Cultuur, die hen waar mogelijk 
hielpen of adviseerden. Deze conclusie kwam ook naar 
voren uit het onderzoek van de Rekenkamer Commissie 

naar de Cultuurnota “Hoorn, haven van creativiteit” uit 
2012. Als intern lid heb ik daartoe het initiatief geno-
men, omdat deze nota eind 2020 afliep en het dus hoog 
tijd werd voor een evaluatie. Uit het onderzoek bleek dat 
het college en de raad in de afgelopen jaren helaas wei-
nig interesse hebben getoond in de Hoornse Kunst en 
Cultuursector. Alleen als er geld nodig was voor een gro-
te investering of verbouwing kwam het onderwerp op de 
agenda. Inhoudelijk hebben wij als raad niet of nauwe-
lijks naar de programmering omgekeken. En dat terwijl 
we zeggen veel waarde aan deze sector te hechten. 
Kunst en Cultuur maakt Hoorn tenslotte tot een levendi-
ge gemeente, aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, be-
drijven en toeristen. 

Geen geld voor nieuwe initiatieven 

De uitgaven voor de Hoornse Kunst en Cultuursector ligt 
vrij constant rond de 9 miljoen euro, de inkomsten zo 
rond de 2 miljoen euro. In vergelijking met andere ge-
meentes maakt dat van ons een middenmoter, waarbij 
we dan niet moeten vergeten dat Hoorn ook als cen-
trumgemeente fungeert voor heel Westfriesland. Meer 
dan driekwart van het budget gaat naar Schouwburg Het 
Park, de Openbare Bibliotheek en het Westfries Muse-
um. De resterende 24% wordt verdeeld over de overige 
instellingen zoals De Blauwe Schuit, Muziekschool 
Boedijn, Museum Stoomtram, Museum van de 20e Eeuw, 
de Boterhal, etc. Er bleek de afgelopen jaren helaas wei-
nig tot geen financiële ruimte te zijn geweest voor nieu-
we en vernieuwende initiatieven. Zoals in het verkie-
zingsprogramma voor de Tweede Kamer van de PvdA 
staat “steunen we de culturele en creatieve sector en 
besteden we structureel meer geld om de problemen 
die er ook voor de coronacrisis al waren op te lossen. 
Dat doen we door grote investeringen in de (culturele en 
creatieve) infrastructuur via het Rijk, maar ook via ge-
meenten en provincies. Dat betekent dat we ervoor zor-
gen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en 
dat alle makers toegang hebben tot een fatsoenlijk inko-
men en een sociaal vangnet”. Een prachtige ambitie die 
ik ook graag voor de gemeente Hoorn waar wil maken! 

Arnold Wegner, raadslid PvdA Hoorn 

 

 

 

. 

 

Kunst en cultuur in coronatijd 
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Mevrouw (71 jaar)  

 

“Ik ben blij dat Ploumen nu lijsttrekker is. Het is tijd voor 
een vrouw. Ik heb ook altijd op een vrouw gestemd. De 
visie van een vrouw is toch anders. Ploumen heeft flair, 
maar helaas weinig tijd om haar bekendheid op te bou-
wen. Ik hoop dat ze het redt. PvdA staat voor mij voor 
“Eerlijk delen”. Dat vind ik belangrijk. En dat bereik je 
door “Kennis is macht”. Ploumen doet dat goed door 
een brede maatschappelijke interesse, werkbezoeken 
etc. Ze spreekt niet in oneliners, maar is goed geïnfor-
meerd en beargumenteert de PvdA-standpunten goed.  
Kennis vergaar je door goed onderwijs, dus ik vind on-
derwijs voor jongeren essentieel. Daar staat de PvdA 
voor en ook voor inkomen. Ik ben voorstander van het 
basisinkomen naar het Scandinavisch model. Iedere wer-
kende heeft dan een baan van 25 uur per week, waar-
mee een basisinkomen wordt verdiend. Het zou mooi 
zijn, als dit nieuw leven wordt ingeblazen. En natuurlijk 
moet het inkomensverschil tussen en man en vrouw 
worden aangepakt. Ongelooflijk dat dit nog steeds be-
staat! Daarom moet de kinderopvang ook worden ver-
beterd. En laat ik diversiteit niet vergeten. Ik heb altijd 
samengewerkt met allerlei verschillende mensen. Ik 
vond dat interessant. Het maakt het werk alleen maar 
leuker.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roël Kajuffa (44 jaar) 

 

“Het verkiezingsprogramma van de PvdA staat voor 
“Verandering” en de partij heeft de durf dit aan te kaar-
ten en er écht voor te gaan. Daarbij zoekt de partij 
steeds naar de balans tussen het verwezenlijken van 
haar idealen en de stem van de kiezer. Dit zie je ook te-
rug in progressieve plannen uitdragen en tegelijkertijd 
blijven samenwerken met andere partijen. Ik ben blij dat 
nu een vrouw, Lilianne Ploumen, de PvdA-kar trekt. Ik 
vind ook dat de PvdA de keuze voor een vrouwelijke pre-
mier moet steunen, als de PvdA zitting neemt in het 
nieuwe kabinet.  
De toekomstige uitdagingen van Nederland zijn groot. Ik 

denk aan de weerbaarheid van de samenleving na coro-

na, het klimaatvraagstuk en het begeleiden van alle Ne-

derlanders naar een inclusieve, diverse samenleving. Er 

is veel discriminatie, die heel breed ervaren wordt; van 

vrouwen op de arbeidsmarkt tot mensen uit de 

LGBTQIA+ gemeenschap. Hoe ga je als PvdA op al deze 

verschillende vraagstukken beleid maken, zodat ieder-

een tot zijn recht komt en mee kan doen in Nederland? 

Dat is een flinke uitdaging. En hoe gaan we de samenle-

ving inrichten na corona? Er ligt nu een kans om dingen 

anders te doen als het gaat om werk, inkomen en de 

financiële crisis na corona. Uit de bittere lessen van nu 

kunnen we lessen leren voor de toekomst. Er moeten 

dingen veranderen. Ook als het om het klimaat gaat. Ik 

vind het tegengaan van de klimaatverandering hét be-

langrijkste onderwerp in het verkiezingsprogramma. Er 

is geen tijd meer om concessies te doen. Er moet wat 

gebeuren, anders weet ik niet waar het met de aardbol 

naar toe gaat. Als het gaat om de PvdA in Hoorn, dan 

kan ik mijn stem hierin terugvinden. Ook lokaal is de 

PvdA herkenbaar voor mij als kiezer en daar ben ik blij 

om.” 

 
Anne-Marie Meijer  

Verkiezingen 
Waar staat de PvdA landelijk voor in deze verkiezingen?  

Leden aan het Woord 
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Risdam Noord Groen 

Interview met Risdam Noord Groen:  

Marjon Brouwer, Ted van der Bruggen en Henk Bouman 

De buurtgroep Risdam Noord Groen is al jaren actief met het 
vergroenen van hun wijk. Het is een actieve groep en de re-
cente ideeën van de gemeente om te gaan bouwen in hun 
park was voor ons aanleiding om een gesprek aan te gaan. 
Eerst gevraagd naar de buurtgroep zelf en aan het eind over 
de gemeentelijke ideeën.  

 

Hoe is jullie buurtgroep tot stand gekomen? Wat was 
de aanleiding? 

Ted wandelde veel in zijn eigen wijk en in het park rondom de 
sportvelden (HSV locatie). Het viel hem op dat de kwaliteit van 
het groen achteruit ging.  Daarom is hij ca. vier jaar geleden 
met de gemeente in gesprek gegaan. Hij heeft de toenmalige 
wethouder Theo van Eijk benaderd en hem de achteruitgang 
van het groen uitgelegd. Dat viel niet gelijk in goede aarde, 
maar na wat schermutselingen en het bijtrekken van nog zes 
mede wijkbewoners is er een prima relatie tot stand gekomen 
met de gemeente. 

 

Hoe functioneert de groep nu en wat voor activiteiten 
worden uitgevoerd? 

De groep bestaat nu uit een actieve vaste kern van twaalf per-
sonen, vertelt Marjon. Deze komen zes-wekelijks bij elkaar en 
in de zomer vaker. Het is een diverse groep met ieder zijn ei-
gen talenten. De reden voor deelname is verschillend: maat-
schappelijk betrokkenheid, een mooiere buurt, affiniteit met 
groen of het leggen van sociale contacten.  

De activiteiten zijn net zo divers. Ideeën uit de buurt worden 
opgepakt en gezamenlijk uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn 
de gratis plantjesmarkt, het bijenlint van meer dan 300 meter 
lengte bij het Leekerpad , de nieuwsbrief, het zelf opgestelde 
groenplan voor het (sport)park, het ontstenen van de wijk op 
diverse locaties, opzetten van een theekruidentuin, een 
fruittuin in bestaand groen en ontwikkelen van het Leekerbos 
bij het Leekerpad. Een indrukwekkende lijst van activiteiten, 
daar mag de gemeente blij mee zijn. Om dat allemaal in goede 
banen te leiden is er een organisatie opgezet en is de buurt-
groep een stichting geworden, zegt secretaris Henk Bouman.  

 

De groep heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van 
de in juni 2019 vastgestelde gemeentelijke Groenvisie. In 2018 
zijn met subsidie van de DEKA Markt de speelplaatsen van de 
drie basisscholen in de wijk vergroend. 

 

De groep probeert naast het openbare groen ook particulieren 
te stimuleren tot het ontstenen van hun tuintjes. Daarbij 
wordt actief geholpen en worden hulpgroepjes opgezet. Dat 
heeft niet alleen als voordeel dat de buurt groener wordt (en 
dus gezonder) maar ook dat er meer sociale cohesie in de wijk 
ontstaat.  

In het begin legde Ted contact met de gemeente, nu is het 
vaak andersom. De gemeente weet de buurtgroep goed te 
vinden als het over groen gaat. 

Bouwen in het sportpark? 

Dat was een teleurstelling. Zo goed als de gemeente de buurt-
groep wist te vinden over het groen, zo slecht ging dat met het 
gemeentelijke idee om de bouw van een IKEC ( Integraal Kind 
en Expertise Centrum) met woningbouw in het Sport- en Re-
creatiepark Risdam-Noord te ontwikkelen. De buurt was on-
aangenaam verrast met het idee om een IKEC te bouwen in 
het park en dat ook nog met extra woningbouw. De gemeente 
heeft niet actief contact gezocht met de buurt. En nog steeds 
ligt het initiatief tot communicatie bij de buurtgroep. Op 4 
maart organiseert de buurtgroep een bijeenkomst voor raads-
leden. Kennelijk heeft de buurt beter begrepen wat participa-
tie en de nieuwe filosofie van de omgevingswet betekent dan 
de gemeente zelf.  
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Reactie PvdA “bouwen in het sportpark” 

Onnodige onrust 

De partijen Fractie Tonnaer, SOHO, CDA en VVD hebben verle-
den jaar een motie ingediend om een onderzoek te doen naar 
een alternatieve locatie voor een IKEC met woningbouw op de 
hockey terreinen. Die alternatieve locatie was het HSV terrein 
in het groene sportpark. De motie kwam als een duveltje uit 
een doosje. Het idee werd gemotiveerd met het helpen van 
een noodlijdend HSV en het voorkomen van teveel verkeers-
bewegingen  bij een welgestelde wijk. De wethouder ontraad-
de de motie.  

Nu heeft het inderdaad de status van onderzoek en een on-
derzoek kan als uitkomst geven dat het een onzalig idee is, 
maar het kan ook als uitkomst hebben dat een meerderheid 
van de raad het wel ziet zitten. Het onderzoek wordt gedaan 
aan de hand van een aantal principe schetsen. Daar zitten 
varianten tussen die forse delen van het groen opslokken. Dat 
kan wat de PvdA betreft nooit de bedoeling zijn. Alhoewel wij 
sympathiek stonden tegenover het helpen van HSV, is de in-
formatie die we tot nu toe hebben dusdanig alarmerend dat 
we ons afvragen wat er mis is met de hockeyvelden. Die zijn 
omgeven door goede hoofdinfrastructuur, dus de bereikbaar-
heid met de vele busjes is uitstekend. Het gebied is groot ge-
noeg en het ligt bepaald niet direct naast de welgestelde wijk. 

 

Niet bouwen in het groen 

PvdA wacht weliswaar de definitieve voorstellen van het colle-
ge af, maar is op voorhand tegen om groene openbare delen 
van het park op te offeren voor een IKEC, dan wel woning-
bouw of infrastructuur. 

Jan Kollen 

Commissielid PvdA Hoorn 

Column fractievoorzitter 

Koukleumen op de verkiezingsmarkt: ik mis het!  

Al bijna een jaar hebben wij in Nederland te maken met het 
coronavirus. Het dagelijks leven zoals wij dat kenden, is door 
dit virus nagenoeg stil komen te liggen. Niet alleen heel verve-
lend, want je mist vrienden, familie, sport, school, de kapper 
etc. ook vraagt het om een enorm uithoudingsvermogen. Hoe 
moeilijk is het om je aan bepaalde regels te blijven houden? In 
mijn werk ervaar ik hoe lastig het uit te leggen is dat mijn leer-
lingen in de klas wel bij elkaar mogen zitten, weliswaar met 
anderhalve meter afstand, maar naast school elkaar niet mo-
gen opzoeken.  

In dit verkiezingsjaar is het extra vreemd om niet volop in de 
campagne te zitten. Het met elkaar de straat op gaan, het soci-
aaldemocratische verhaal vertellen, flyeren bij supermarkten 
en zelfs het koukleumen op de verkiezingsmarkt: ik mis het! 
Ouderwets uitgescholden worden in de stad, omdat alle ellen-
de toch echt komt door de PvdA, wie had gedacht dat ik naar 
die onprettige momenten kon terugverlangen? Eigenlijk mis ik 
natuurlijk vooral het contact. Niet alleen het samen optrekken 
met fractie en bestuur en in gezamenlijkheid te pleiten voor 
een  stem op de PvdA, maar juist ook het contact met de kie-

zers. Hoe fijn is het toch altijd om het gesprek met hen aan te 
gaan en ze duidelijk te maken waar wij voor staan: ‘zeker zijn 
van een eerlijke toekomst’!  

Ik hoop dan ook dat wij het komende jaar langzaamaan terug 
kunnen keren naar een maatschappij waarin meer mogelijk is, 
zodat we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
weer ouderwets kunnen voeren: in de kou, op straat! 

 

Arnica Gortzak,  

fractievoorzitter  

PvdA Hoorn 
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Jonge kinderen  

Tijdens de strategiebijeenkomst van acht oktober vorig 
jaar in Hotel de Magneet vroeg Jetty Hemming aandacht 
voor taalonderwijs, vooral voor jonge kinderen waarvan 
de ouders een allochtone herkomst hebben. 

Nu was ik daar zelf nooit mee bezig. Ik heb geen kin-
deren, en ik werk niet in het onderwijs, maar toen ik er 
later over nadacht begon ik te beseffen hoe ontzettend 
belangrijk dit thema is. Zo is onderwijs als instrument 
voor het verheffingsideaal binnen de SDAP en later de 
PvdA altijd al belangrijk geweest. Nog steeds is het goed 
beheersen van de landstaal, zowel mondeling als 
schriftelijk, een belangrijke voorwaarde voor ontplooiing 
en zelfverwerkelijking. Mensen die de taal niet goed be-
heersen worden vaker afgewezen bij sollicitaties, heb-
ben meer moeite met allerlei voorschriften en regelge-
ving van de overheid, worden vaker fout gediagnosti-
seerd, missen subsidies en toeslagen, enzovoort. 

Een taalachterstand verminderen en beperken is natuur-
lijk meer werk dan het voorkomen ervan. Hoe vroeger 
wordt begonnen met het aanbieden van een (voor het 
anderstalige kind) vreemde taal, hoe beter het kind zich 
de taal eigen maakt. Tot ongeveer hun 7e jaar kunnen 
kinderen iedere taal leren als zijnde moedertaal. 

Taalachterstand = leerachterstand 

Als het kind een taalachterstand oploopt, resulteert dit 
vaak in een leerachterstand op school. Immers, als je de 
stof niet goed tot je kan nemen en begrijpen, hoe kun je 
dan goede cijfers halen?  

Zweden kent een gedetailleerde intake als basis voor 
gedifferentieerd onderwijs. De gemeente als bevoegd 
gezag bekijkt samen met de scholen wie de intake  ter 
hand neemt. Wettelijk is vastgelegd dat dit binnen twee 
maanden na aankomst van een kind gebeurd moet zijn. 
De eerste stap bestaat uit een (getolkt) kennismakings-
gesprek met het nieuwkomerskind en de ouders, om 
zicht te krijgen in de gezinssituatie en de onderwijserva-
ring. De tweede stap is analyse van kennis inzake taal, 
rekenen en schoolse vaardigheden, plus een inschatting 
van capaciteiten en ondersteuningsbehoeften.  

 

Wie willen we zijn? 

Op 13-2-2021 stond in de Volkskrant een interview met 
Will Tiemeijer, bijzonder hoogleraar Gedragsweten-
schappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit en me-
dewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid (WRR). Hij schreef het essay Project Ne-
derland. Dat bouwt voort op het WRR-
rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’, een grote stu-
die over migratie en integratie. Hij introduceert de term: 
gewenste identiteiten. Als je een ideaal formuleert van 
een identiteit, in plaats van een werkelijkheid, dan is het 
grote voordeel dat het gaat om een aspiratieniveau dat 
niemand bij voorbaat uitsluit. Kortom, de vraag zou niet 
moeten zijn: wie zijn wij? Maar: wie willen wij zijn? Op 
die vraag heeft hij een begin van een antwoord gefor-
muleerd, een aanzet van vier punten waaronder  Neder-
landers beheersen de Nederlandse taal voldoende. 

 

 

 

 

    TAALONDERWIJS 
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Alle kinderen verdienen het beste onderwijs 

Er ligt hier een kans voor onze PvdA-afdeling om in 
Hoorn het voortouw te nemen om die mensen bijeen te 
brengen, samenhang te brengen in alle initiatieven en 
waar mogelijk randvoorwaarden te scheppen. Actiepun-
ten zouden dan kunnen zijn: 

• Taalonderwijs/voorleeshulpen : kunnen we hier 
maatschappelijke stages voor inzetten? 

• Samenwerken met bibliotheken. 
• Voorleesacties, buitenschoolse activiteiten waarin 

taal wordt gestimuleerd,  
• Vakantieprogramma's met taalverbetering als uit-

gangspunt, als een soort zomerkamp, dus extra 
leuk, en goed voor arme stadskinderen. Voordeel 
hiervan is ook dat ouders worden ontzien in een 
periode dat kinderen langdurig schoolvakantie 
hebben. Taal kan in elke spelsituatie worden be-
nadrukt en toegepast, dus mogelijkheden te over! 

In ons eigen PvdA-verkiezingsprogramma: Alle kinderen 
verdienen het beste onderwijs. Daarom wordt de kin-
deropvang vervangen door een voorschool, die voor alle 
kinderen gratis is. Kinderen in arme gezinnen krij-
gen meer steun voor sport of muziekles.  

Poolse onderwijzeres doet haar beklag 

Enige tijd geleden is een Poolse onderwijzeres bij de 
fractie langs geweest om haar beklag te doen over de 
kwaliteit van het NT2 taalonderwijs voor nieuwe Neder-
landers. Volgens haar ligt de focus  meer op het behalen 
van de toetsen dan op de daadwerkelijke zelfredzaam-

heid en taalvaardigheid. 

Doordat ‘NT2-docent’ geen wettelijk beschermd beroep 
is, kan ieder taalbureau de opleiding aanbieden. De kwa-
liteit van de cursussen verschilt daardoor enorm en juist 
de gemeente zou erop moeten toezien dat het onder-
wijs dat wordt aangeboden de gewenste resultaten 
geeft. 

 

Taal leer je door veel te spreken, en juist dat leek weinig 
te gebeuren volgens de fractiebezoekster van een tijdje 
terug. Dit lijkt Jetty iets dat zonder enorme inspanningen 
opgelost zou kunnen worden, puur door een andere 
aanpak van het onderwijs. Geef bijvoorbeeld buiten-
schoolse opdrachten mee; ga naar de bakker en bestel 
een brood, koop een treinkaartje bij het loket, etc. 

Conclusie: Meer taalaanbod is voor iedereen goed, jong 
en oud! Als daarin wordt geïnvesteerd worden toekom-
stige problemen zoals laaggeletterdheid, werkloosheid, 
onnodig lagere schooladviezen en opleidingsniveaus, en 
alle problemen die daar weer uit voort zouden kunnen 
vloeien voorkomen of opgelost.  

Adriaan Achterberg,  

Bestuurslid PvdA Hoorn  

 

 

  

 

 

    Taalonderwijs (vervolg) 
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‘Een schone en duurzame toekomst’ 
 
Onder deze titel wordt in het verkiezingsprogramma van de 
PvdA een aantal zaken genoemd die we voor de toekomst 
dienen te realiseren. Eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid, duur-
zame energie, circulaire economie en het weer in balans bren-
gen van landbouw, dierenwelzijn en voedsel. Ergo:  

De PvdA is geen partij voor de klimaatwappies 
 

In Hoorn wordt al enige tijd aandacht geschonken aan deze 
doelstellingen. Via de website van Hoorn kun je komen bij de 
website van Puur Hoorn. Wat is Puur Hoorn? Het is het sa-
menwerkingsplatform voor een duurzame stad, valt te lezen 
op hun website. Daar heeft men het over Puur Hoorn Partners 
en Puur Hoorn Ambassadeurs. Die trachten concrete antwoor-
den te vinden op duurzaamheidsvragen en zo bij te dragen 
aan een betere en een schonere stad. 

De lijst met partners is behoorlijk lang en geeft aan dat Puur 
Hoorn midden in de Hoornse samenleving functioneert. Mak 
Blokweer, Stichting Netwerk, Voor een mooie stad, Duurzaam 
Bouwloket, Risdam-Noord groen, Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier, Energie Corporatie West-Friesland, 
Groei & Bloei Hoorn, Cinema Oostereiland, Gemeente Hoorn, 
Hoorn City Tours, Hoornse Ondernemers Compagnie, Deeltui-
nen, Kinderfietsjesactie, Zonnecoöperatie WF, Intermaris, 
HVC, Watertaxi Hoorn, Noppes Kringloopwinkel, Clean 2 
Anywhere, Compleet Duurzaam, Operatie Klimaat Westfries-
land. 

Veel vragen en antwoorden 
 

Op de website van Puur Hoorn staan antwoorden op veel ge-
stelde vragen, zoals:   

 Waarom moeten we zo snel van het aardgas af? 

 Hoe gaan we van het aardgas af? 

 Wanneer gaan we van het aardgas af? 

 Wanneer, waar en waarom wordt in de Kersenboogerd 
gestart met warmtetransitie?  

 Wat is een warmtenet? 

 Waarom starten we met een warmtenet? 

 Wat gaat het kosten? 

Deze en meer vragen geven inzicht in de mogelijke activiteiten 
die in Hoorn worden of kunnen worden opgestart. Zo wordt 
uitgelegd wat in de Hoornse Transitievisie Warmte aan plan-
nen bestaan. Elke vijf jaar wordt de visie herzien en aangepast 
aan de nieuwste mogelijkheden en technieken. In het jaar 
2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, maar Hoorn streeft 
ernaar dat in 2040 al voor elkaar te hebben. De start was vorig 
jaar in de Kersenboogerd.  

 

Initiatieven worden gewaardeerd 
 

Niet alleen worden antwoorden gegeven op vragen, maar ook 
worden mensen uitgenodigd hun activiteiten om bijvoorbeeld 
een betere leefomgeving door te geven, zodat via Puur Hoorn 
daar meer aandacht voor kan worden gegenereerd. Dat kan 
via info@puurhoorn.nl . Onder het kopje nieuws wordt aange-
geven welke zaken op dit moment worden aangepakt door de 
partners van Puur Hoorn. Ook kunnen praktische zaken over 
het aanvragen van energiesubsidie en duurzaamheidslening 
direct worden gestart door een link naar het juiste loket.  

Elk kwartaal komt een digitaal magazine uit, met de laatste 
ontwikkelingen van het programma Duurzame Stad. Ook via 
FaceBook komen berichten in de aandacht en je kunt je abon-
neren op een nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte 
wordt gehouden.  

In Hoorn zijn en worden intussen een flink aantal initiatieven 
genomen voor een duurzamere stad. Een paar van deze initia-
tieven zijn: de Afvalloterij bij de week van de landelijke op-
schoondag, het verduurzamen van bedrijfsterreinen, bijenkas-
ten op het dak van het stadhuis, stadsbegrazing door 250 
schapen en een energiestrijd tussen twaalf horecaonderne-
mers. Op de website van Puur Hoorn is nog veel meer infor-
matie te vinden. Onze fractie zal ongetwijfeld kennis hebben 
van al deze zaken en ze naast warm aanbevelen ook vertaald 
willen blijven zien in beleid.  

 

Peter Ursem 

PUUR HOORN 
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Hoorn had 54.585 kiesgerechtigden in 2017 
 

In 2017 was de opkomst 80%,  

Hoorn lag hiermee onder het  

landelijke gemiddelde van 82% 

                                             Van 1917 tot 1970 kenden we in ons land 

bij verkiezingen een opkomstplicht. 

Uitslag verkiezingen 2017 

VVD     23% 

D66     13% 

PVV      12% 

GroenLinks    11% 

SP      10% 

CDA      9% 

PvdA      7% 

Partij voor de Dieren   4% 

28 partijen deden mee aan de landelijke verkiezingen in 2017. Nu 37! 

De meeste kandidaten komen uit Amsterdam en Den Haag. 

 

37 procent op de kieslijst is vrouw.  

Nu wordt 31,5% van de stoeltjes in  

de Tweede Kamer bezet door een vrouw. 

 

De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 44 jaar.  

In de huidige Tweede Kamer is dat 48 jaar. 

In Hoorn kunt u op 15, 16 en 

17 maart uw stem uitbren-

gen tussen 7.30 en 21.00 

uur. Het aantal locaties 

varieert van 10 (15 & 16 

maart) tot 21 (17 maart). 

Kiezers van 70 jaar of ou-

der kunnen per post hun 

stem uitbrengen.  
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Niet lullen, maar bouwen! 

“Bouwen, bouwen, bouwen” – zo luidt ons motto van de 
PvdA in Hoorn, vernoemd naar de 21 voorstellen die wij 
schreven met onze leden en hebben ingediend in de 
raad. We zijn daarom dol enthousiast dat de landelijke 
Partij van de Arbeid deze slogan ook gebruikt in de ver-
kiezingen. We zitten momenteel in de grootste wooncri-
sis die ons land meemaakt sinds de Tweede Wereldoor-
log. Dat vereist een uitgebreide agenda en daadkracht, 
immers kan men in gelul niet wonen! In dit artikel neem 
ik jullie in vogelvlucht mee met de interessante plannen 
in ons verkiezingsprogramma op het gebied van Woning-
bouw en wat sommige van deze plannen voor ons mooie 
Hoorn kan betekenen.  

Bouwen 

Om bij het begin te beginnen: we moeten gewoon veel 
meer bouwen. Maar hoe? Dat willen we op deze manier. 
Sociale woningcorporaties zijn één van de grootste aan-
jagers van sociale huurwoningen in zowel Hoorn 
(Intermaris) als Nederland. In 2013 is de verhuurders-
heffing ingevoerd, een belasting op betaalbare woningen 
van de wooncorporaties wat de schatkist grofweg 2 mil-
jard aan inkomsten oplevert. Dit belemmert juist de cor-
poraties om de bouwproductie van betaalbare woningen 
op te schroeven en daarom wil de PvdA deze heffing af-
schaffen voor corporaties die investeren in nieuwbouw, 
verduurzaming en betaalbare huren. Voor Hoorn biedt 
dat ook kansen, want Intermaris krijgt zo meer ruimte 
om sneller te bouwen en bestaande verduurzamings-

plannen voor bijvoorbeeld de Kersenboogerd te versnel-
len. Ook willen wij een landelijk investeringsfonds waar-
bij gemeenten een extra toelage krijgen voor elk nieuw-
bouwhuis dat voor 2025 wordt gebouwd.  

Grondbeleid 

Een actief grondbeleid is bij het bouwen essentieel. Ze-
ker om het obstakel van speculanten, die grond opko-
pen, deze vasthouden om tegen een gunstigere winst te 
verkopen wanneer de prijzen zijn gestegen, tegen te 
gaan. Dit belemmert de bouwproductie omdat grote 
projecten zo stil komen te vallen. De landelijke PvdA wil 
dat er bouw- en ontwikkelplicht komt, zodat na aankoop 
van de grond binnen een bepaalde termijn ook daadwer-

kelijk gebouwd wordt. Niet nakomen betekent een boe-
te en uiteindelijk onteigening, het tempo moet simpel-
weg omhoog. Want naast de te lange wachtlijsten, is het 
ook zorgwekkend hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Als 
noodoplossing willen we ook meer investeren in opvang-
locaties, maar dit is uiteindelijk een doekje tegen het 
bloeden.  

 

 

 

 

 

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN 
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Nieuw ministerie 

Omdat de overheid zich door o.a. deze plannen veel 
meer dan de afgelopen kabinetten mengt in de woning-
bouw, moeten deze en nog veel meer plannen gecoördi-
neerd worden vanuit een nieuw ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu. Met de 
Tweede Kamer stelt het Rijk een meerjarig woningbouw-
programma vast van minimaal 100.000 woningen per 
jaar. De Rijksoverheid kan daarbij verder met gemeenten 
afspraken maken over het opnemen van een minimum-
percentage betaalbare huurwoningen in bestemmings-
plannen, analoog aan de prestatieafspraken die gemeen-
ten met corporaties maken over sociale huur. Ongeacht 
wat de uitkomst van de landelijke verkiezingen zijn, wil-
len wij in Hoorn kijken naar wat de mogelijkheden zijn 
van zo’n ondergrens.  

Huren 

Wat als dat huis er nu eenmaal staat en je huurt het? 
Allereerst willen we dat de huur bevroren wordt zolang 
de crisis voortduurt en dus niet boven het inflatieniveau 
stijgt. Mensen verliezen hun baan tijdens de coronacrisis 
en de daaropvolgende economische crisis zal ook een 
uitdaging zijn. In voorgaande jaren steeg de huur soms 
met 10% op jaarbasis! Dat kan dus echt niet. De landelij-
ke PvdA wil het woningwaarderingsstelsel uitbreiden 
naar de vrije sector en de werking van de WOZ-waarde 
daarin beperken. Hierdoor worden de huren fors lager. 
Huurders in de vrije sector kunnen ook terecht bij de 
Huurcommissie, die meer budget krijgt. Huisjesmelkers 
die te hoge huren vragen of mensen intimideren en dis-
crimineren verliezen hun vergunning en mogen geen 

huur meer in rekening brengen. De huurder blijft dan in 
het pand. 

Zoals we in onze Hoornse verkiezingsprogramma al had-
den geschreven wil ook de landelijke partij een stop op 
de verkoop van sociale huurwoningen. Het totale aantal 
sociale huurwoningen in gemeenten mag niet dalen en 
daarnaast moet bij nieuwbouw minstens 40% sociale 
huur zijn 

Misbruik aanpakken! 

Dit willen we combineren met het invoeren van een 
Prins Bernard belasting, waarbij pandjesbazen verplicht 
worden om inkomstenbelasting te betalen over de geïn-
de huur (kijk maar uit pandjesbazen van Hoorn) omdat 
dit in het huidige boxenstelsel je meer belasting moet 
betalen over werk dan andere vormen van inkomsten 
(aandelen, huurinkomsten etc.). Tevens wordt dit gekop-
peld aan een woonplicht, waar in Hoorn op dit moment 
ook aan gewerkt wordt, zodat huizen echt voor wonen 
zijn en blijven.  

Meer weten? 

Van harte wil ik meer schrijven over onze fantastische 
plannen, maar ik moest mij aan een woordlimiet hou-
den. Dus dit is nog maar het topje van de ijsberg! Als je 
interesse is gewekt en hongert naar meer: sla ons verkie-
zingsprogramma open of kom een keer bij ons langs om 
met ons mee te denken en te praten! 

 

Thomas de Groot,  

raadslid PvdA Hoorn 

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN (vervolg) 
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Enkele gedachten van Adriaan, bestuurslid PvdA 

(Uit de Volkskrant van 22-1-2021:) 

In 2016 besloot toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van 
Infrastructuur en Milieu dat Nederland in het jaar 2050 volle-
dig circulair moet zijn. Het doel is : alles wat we willen maken, 
behalve voedsel, zou moeten worden vervaardigd van be-
staande grondstoffen of onderdelen en gerecyclede materia-
len.  In 2030 zouden we al halverwege dat traject moeten zijn. 
Er komt onder andere een nationaal grondstoffenakkoord 
waarin bedrijven, overheden en andere organisaties alle ke-
tens moeten gaan sluiten. 

Een heel populaire term in kranten en politiek. Ook menig 
ondernemer ziet er wel (zijn) brood in. Maar wat betekent het 
eigenlijk? Eerst maar eens wat termen die (door elkaar heen) 
gebruikt worden voor circulair: 

 1) in de spelling van 1858 (!!!) betekent circulair  kringvormig, 
ringvormig.  

2) een circulaire is een rondgaande brief. Tegenwoordig zou 
dat een appie heten.. 

3) circulatie betekent kringloop, omloop (van bloed of verkeer 
bijvoorbeeld). 

4) door bouwinstanties veel gebruikte term om producten te 
omschrijven die na gebruik volledig recyclebaar zijn. Na het 
recycling proces zijn de producten weer bruikbaar. 

Volgens de overheid is het de duurzame economie voor de 
toekomst. In zo’n circulaire economie bestaat geen afval en 
worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

Recycling:  

Recycling (in het Nederlands) of recyclage (Vlaams) is het op-

nieuw gebruiken van materialen. Gelukkig zijn er ook gewone 
Nederlandse termen voor te vinden. 

Hergebruik: recycling is iets anders dan hergebruik, waarbij 
een product (of delen daarvan) opnieuw wordt gebruikt zon-
der het daarbij in grondstoffen te scheiden. Dan komt het 
bijvoorbeeld in de kringloopwinkels zoals Noppes, Dorcas of 
Rataplan. 

Of op de composthoop. Daar hebben we tegenwoordig de 
Gft-containers voor, de groene bak. 

Nog wat voorbeelden: oud papierinzameling, de lompen- en 
metalenboer, de voddenboer, kledingcontainers, inzamelin-
gen van brillen, oud gereedschap, schoenen e.d. voor arme 
landen. 

Het zilverpapier sparen voor de missie was ook al een vroeg 
voorbeeld maar dat zal vooral voor oudere katholieken nog 
een begrip zijn. 

Stro voor matrassen, kattendarm voor vioolsnaren,  kerkklok-
ken voor kanonskogels, orgaandonaties,  urine van zwangere 
vrouwen…. 

In  de landbouw is hergebruik ook al heel lang bekend: schel-
pen werden vermalen en op  zilte landbouwgronden ge-
strooid, poep en as werden gebruikt als meststoffen,  karne-
melk werd varkensvoer, enzovoorts. 

Wanneer je bovenstaande leest is hergebruik heel simpel. 
Waarom doen we dat gewoon allemaal niet ? Nou, bijvoor-
beeld : - heel veel plastics en ander kunststof materiaal zijn 
niet, of uiterst moeilijk, te hergebruiken. 

- Brandstoffen zoals kolen, bruinkool, hout, olie en benzine 
zijn na gebruik niet meer als brandstof te gebruiken. 

Steenslag en beton worden tegenwoordig al steeds meer her-
gebruikt. Van asfalt weet ik dat eigenlijk niet. 

Elke reis begint met een eerste stap. Als particulier kun je, 
naast het gebruiken van glasbak, de verschillende afvalcontai-
ners, oud papierinzamelingen en kringloopwinkels ook je 
steentje bijdragen door bewuster te worden van wat je koopt. 
Winkels als Action staan vol met prulletjes van plastic, bij 
spaaracties van winkels krijg je flippo’s ,smurfen, wuppies en 
andere actiefiguurtjes, brood, fruit en groente worden nog te 
vaak verpakt in plastic. Wanneer we als consument vaker 
Neen zeggen tegen zulke automatismen komen we al een stuk 
verder. Meer informatie kunt u vinden op: 

Circulaire economie | RVO.nl | Rijksdienst 

Circulaire economie - Provincie Noord-Holland (noord-
holland.nl) 

CIRCULAIRE ECONOMIE 

Duurzaamheid  PvdA Waarde 

(bron: https://www.pvda.nl/onze-waarden-verkiezingsprogramma-2021-
2025/ ) 

Bestaanszekerheid willen wij niet alleen voor iedereen nu, 
maar ook in de toekomst. Duurzaamheid is daarmee direct 
aan de kernvoorwaarde bestaanszekerheid verbonden. Dat 
betekent eerlijke groei, groene banen, groene technologie, 
solidariteit met toekomstige generaties en een gezond leven. 
De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel Duurza-
me Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken 
aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. 
Vanuit onze waarden onderschrijven wij deze doelen vanzelf-
sprekend.
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ONBENUT TALENT 

Nederland kan zich niet veroorloven dat talent on-
benut blijft 

Als toenmalige toekomstige brugpieper herinner ik me dat ik 
langs vele scholen ging, samen met mijn moeder, om even te 
kunnen ‘proeven’ van de eventuele nieuwe school. Hoe zag 
het gebouw eruit? Hoe deden docenten tegen eventuele 
nieuwkomers? Wat voor een soort kleren droegen de oudere-
jaars? Hoever was het fietsen? Allemaal zaken die er voor mij 
toen zeker toe deden. De spanning die ik voelde bij het bin-
nengaan van de potentiële nieuwe school, was een gezonde 
spanning: waar lag mijn toekomst? Tijdens die open dagen 
leerde je ook al wat nieuwe mensen kennen. Mensen met wie 
je in de klas zou kunnen komen. De wereld lag voor jouw ge-
voel aan je voeten.  

Hoe anders is dat anno 2021? Even een school inlopen om de 
sfeer te proeven is er niet meer bij. Hoe groot is de impact van 
deze online kennismaking op de toekomst van de huidige 
groep achters? Daar waar een docent in een live setting haar-
fijn aanvoelt dat een leerling met een eventuele achterstand 
net even die extra aandacht behoeft, wordt dit digitaal onmo-
gelijk gemaakt. Hoe bereik je juist nu de kansarme kinderen 
voor wie wij ook het beste onderwijs wensen? 

Goed onderwijs maakt het verschil 

Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te 
ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te 
maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over 

elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van 
mensen. Is het voor deze ambities niet noodzakelijk dit in een 
klaslokaal te kunnen doen?  

Onlangs stelde het kabinet 8,5 miljard euro ter beschikking om 
onderwijsachterstanden die tijdens de coronapandemie zijn 
opgelopen weg te werken. Het zogeheten Nationaal Program-
ma Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen en studenten 
dezelfde kansen krijgen als ‘generaties die niet met een pan-
demie te maken hadden’, aldus Slob. 

Extra aandacht is er voor de overstap van het basis- naar het 
middelbaar onderwijs. Want in deze coronatijden kan een 
leerling zomaar een te hoog of juist te laag schooladvies krij-

gen. Het steunpakket 
moet middelbare scholen 
daarom bewegen tot het 
opzetten van brede brug-
klassen. Alle kinderen heb-
ben recht op een goede 
start, het recht om mee te 
doen, het recht op een 
goede school, een goede 
leraar en een tweede of 
zelfs derde of vierde kans. 
Ons land kan zich niet ver-
oorloven dat talent onbe-
nut blijft. Onderwijsinves-
teringen betalen zich altijd 
dubbel en dwars terug. 

2 miljoen ongeletterd 

Wij zullen ons de komende jaren ook zeker actief inzetten 
voor het bevorderen van de leesvaardigheid van onze inwo-
ners. Al voordat het coronavirus zorgde voor een lockdown, 
bleek een kwart van de Nederlandse leerlingen te weinig lees-
vaardigheid te hebben om goed mee te kunnen doen in de 
samenleving. Anno 2021 zijn meer dan twee miljoen mensen 
in ons welvarende land officieel laaggeletterd. Dat vinden wij 
onaanvaardbaar. Kortom, zowel landelijk als lokaal zal de PvdA 
zich hardmaken voor een onderwijs waarbij ieder kind dezelf-
de kansen krijgt, waarbij leesvaardigheid hoog op de agenda 
staat en talenten worden gezien en gestimuleerd. Zoals Nel-
son Mandela ooit al zei: ‘Education is the most powerful 
weapon which you can use to change the world’. 

 

Arnica Gortzak,  

fractievoorzitter PvdA Hoorn 
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Online raadsvergaderingen; een impressie 

Het afgelopen half jaar heeft de fractie vooral heel erg 
veel online vergaderd. De digitale raadsvergaderingen 
waren vaak echte uitputtingslagen, omdat ze ruim vijf 
uur duurden.  
Het was voor ons bijzonder lastig om gedurende die vijf 
uur even alert te zijn, alles goed te kunnen volgen of 
steeds to the point inhoudelijk te reageren. Niet alleen 
vanwege haperende bijdragen van mederaadsleden of 
computerproblemen thuis, maar ook vanwege de soms 
falende techniek vanuit het stadhuis. Moesten wij eerst 
nog allen onze camera aan, nu mag dat alleen nog wan-
neer je het woord voert, anders kan het systeem het 
niet aan. Je zit dus uren te kijken naar allemaal zwarte 
blokjes met een naam erin. Niet echt een aantrekkelijke 
omgeving om je in te bevinden. 
 
Non verbale communicatie is niet te doen 

Ook de commissievergaderingen, de informatieve bij-
eenkomsten en benen-op-tafelsessies waren allemaal 
digitaal. Dit leverde soms bijzondere situaties op. Zo liep 
Arnica’s computer tijdens een digitale raadsvergadering 
vast, waardoor haar bijdrage pas drie minuten later te 
zien en te horen was voor de anderen. Dit had tot gevolg 
dat zij eerst steeds te horen kreeg niet te horen te zijn, 
vervolgens stopte met praten, de burgemeester ervoor 
koos om de bijdrage van Kees Maas van de ChristenUnie 
vast te beginnen en op een later tijdstip Arnica weer het 
woord te geven. Door de techniek echter werd Kees ver-
volgens onderbroken door haar, zonder dat zij op dat 
moment sprak.  

Of wat te denken van die raadsleden die tijdens een bij-
eenkomst vergaten hun microfoon uit te zetten en zo 
iedereen mee lieten genieten van de smakkende en kra-
kende geluiden die het eten van chips veroorzaakt.  

 
Voor de fractie was de grootste verandering toch echt 
het niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Het is zo be-
langrijk om tijdens vergaderingen met elkaar te kunnen 
afstemmen. Nu moet dat per Whatsapp berichten en 
dat is verre van ideaal.  Daarnaast hebben we ervaren 
dat het voeren van een debat digitaal veel lastiger is. 
Niet iedereen ontvangt het geluid even goed, wat kan 
leiden tot verwarrende gesprekken. Als het niet onze 
democratie betrof, zouden we er bijna om kunnen la-
chen!  

23 maart weer op het stadhuis 

Gelukkig heeft het falende systeem tijdens de laatste 
digitale raadsvergadering tot gevolg dat de raadvergade-
ring van 23 maart weer op het stadhuis zal gaan plaats-
vinden. Uiteraard nog niet zoals we dat ‘vroeger’ deden, 
maar in ieder geval wel met elkaar. Wat ons betreft een 
goede stap in de juiste richting: terug naar het oude nor-
maal.  

Arnica Gortzak, 

fractievoorzitter PvdA Hoorn 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de fractie 
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CONTACTGEGEVENS PvdA 

Hoorn 

www.pvdahoorn.nl 
Melanie Roeleveld (secretaris)  

e-mail: melanieroeleveld.pvda@outlook.com 
  
 

Noord-Holland 
www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

e-mail: pvda@noord-holland.nl 
telefoon: 023 51 44 389 

Nederland 

www.pvda.nl  
e-mail:pvda@pvda.nl 

telefoon: 020 55 12 155 

Ledenadministratie 

e-mail: ledenadministratie@pvda.nl  
telefoon: 020 55 12 290 

 

De hoogtepunten: ( bron:  https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/   )  

Werk, werk, werk. Daar staat de PvdA voor. Daarom verhogen we het minimumloon naar €14 per uur, en komt er een werk-
garantie voor iedereen die zijn of haar baan verliest door de coronacrisis. We verhogen de maandelijkse AOW-uitkering. 
Gelijke beloning voor vrouwen en mannen wordt wettelijk vastgelegd. Bij ziekte of tegenslag krijgen ook jongeren en zzp'ers 
recht op bescherming. 

Goede, liefdevolle zorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom schaffen we het eigen risico af, en verla-
gen we de maandelijkse zorgpremie. Zorgverzekeraars mogen geen winst meer uitkeren aan aandeelhouders. We schaffen 
de BTW op groente en fruit af, en belonen de medewerkers in de zorg met meer salaris. 

Iedereen heeft recht op een fijn en betaalbaar huis. Daarom komt er een minister voor Wonen, die 100.000 nieuwe, betaal-
bare woningen per jaar gaat bouwen. We schaffen de verhuurdersheffing af, en introduceren een 'Prins Bernhard'-belasting 
voor pandjesbazen en beleggers. Er komen ook stevige boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen. 

Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Daarom wordt de kinderopvang vervangen door een voorschool, die voor alle 
kinderen gratis is. De basisbeurs voor studenten komt terug. Kinderen in arme gezinnen krijgen meer steun voor sport of 
muziekles. En we lanceren een groot offensief om kinderen weer aan het lezen te krijgen. 

Om deze plannen te betalen gaat Nederland eindelijk een eerlijke bijdrage vragen van miljonairs en multinationals. Er ko-
men hogere belastingen voor milieuvervuilende bedrijven, en bedrijven als Google en Facebook moeten een digi-taks gaan 
afdragen. Voor mensen die méér dan €150.000 per jaar verdienen komt er een nieuw toptarief. 

xx 
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Ideologisch verenpakket 

De PvdA heeft weer een ideologisch verenpakje aangetrokken 
en staat nu in de spiegel te kijken of het wel staat. Hoe vinden 
anderen het? Zullen er weer meer mensen zijn die met enig 
genoegen zeggen dat alles weer terugkomt? Zeggen ze: ‘Ja, zo 
kennen we je weer?’  Wordt het niet beoordeeld als vintage 
look? Hebben de veren toch ook iets wat helemaal eigentijds 
is?  

Nieuw en toch vertrouwd, zo ervaar ik het een beetje. Geluk-
kig weer prettig sociaal. Nog wel van het niveau waar velen in 
de States een rolberoerte van krijgen, maar minder mag be-
slist niet! Het is hard nodig voor de aloude principes van zorg 
voor elkaar manieren te vinden om ze in de praktijk te bren-
gen. Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn onontbeerlijk voor 
elke regeringsvorm. Dat hebben we de afgelopen jaren over-
duidelijk kunnen waarnemen.    

Trots op links 

We kunnen het ons nu weer veroorloven om niet weer eens 
verantwoording te moeten afleggen voor toelagesores. We 
hebben een goed politicus ingeleverd, zelfs onze leider op dat 
moment, en dat moeten we de VVD nog maar zien doen. We 
worden in een steeds wijdere kring bekend als een partij die 
ergens voor staat en daar ook voor gaat. Democratie wordt 
uiterst serieus genomen en er is waarschijnlijk niemand die 
ooit zal vragen of de PvdA ook bereid is met partijen als PVV 
en FvD in zee te gaan. 

Met andere partijen meeregeren houdt altijd een risico in. Het 
is onvermijdelijk om compromissen te sluiten en de geschie-
denis leert wie het meest heeft ingeleverd. Dat inleveren om 
de maatschappij fatsoenlijk draaiende te houden kennen we 
van de laatste keren dat de PvdA deel uitmaakte van de rege-
ring. De laatste keer was dat met de VVD. Zo hebben wij een 
aantal jaren enthousiast een liberale koers gevolgd, terwijl we 
met nauwelijks zichtbare spijt een aantal sociale verworven-

heden op het offerblok hielpen leggen.  

Dat is nu voorbij, meen ik te mogen opmaken uit het verkie-
zingsprogramma en onze lijsttrekker (mag je tegenwoordig 
voor deze functie nog de term lijsttrekster hanteren?) heeft 
standvastig verklaard dat in een regeringscombinatie treden 
uitsluitend wordt gedaan, wanneer ook GroenLinks mee mag 
doen. Ook Jesse Klaver heeft aangegeven graag met Lilianne 
en Lilian bevriend te zijn. Het wordt weer trots uitgedragen 
links te zijn.  

Kiezers zweven 

Mijn hoop is dat we voorlopig nog even buiten een kabinet 
optreden. We hebben net het glanzend nieuwe verenpakje 
aangetrokken en in een coalitie verwordt dat gegarandeerd 
binnen de kortste keren tot een vuil en faal, hier en daar kaal 
geplukt verentooi. Laten we er eerst weer even aan wennen 
en ermee rondlopen, totdat iedereen ziet dat het ons prima 
staat en de herinnering aan de periode van rui is vervaagd. 
Daarbij moeten we ervoor waken dat wij uitstralen: kijk ons 
eens lekker links zijn! Het moet blijken in onze daden.  

Ik las dat tegenwoordig zo’n zestig procent van de kiezers 
zweeft. Een gelijk of misschien groter percentage is ook ge-
voelig voor de modetrend. Daar moet je gewoon gebruik van 
maken. We zijn ook in Hoorn al enige tijd bezig met onze ideo-
logische veren te pronken. Er komen tijden dat steeds meer 
mensen dat zien en het passend vinden in het sociale mode-
beeld.  

Ik wens ieder fijne verkiezingsdagen! 

 

Sjaak Grosthuizen 

februari 2021 
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