
 

 

Afdeling Hoorn 

 
Beste Partijgenoot, 

 

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

activiteiten en politieke gebeurtenissen van afgelopen maand. 

Veel leesplezier en alvast fijne paasdagen gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker (penningmeester) en Melanie Roeleveld (secretaris) 

  



Activiteiten 

 
Julianapark weer schoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgelopen zaterdag 20 maart was het “landelijke opschoondag”. 
Ik wandel regelmatig door het Julianapark en was daar vorige week ook om te kijken of de 
drijflijn voor het zwemplatform er nog lag. Die lag gelukkig nog op de strekdam. Echter, 
daar lag niet alleen de drijflijn maar ook een enorme hoeveelheid troep. Dus toen de week 
later de “landelijke opschoondag” werd georganiseerd, ben ik ook naar het Julianapark 
gegaan om mijn steentje bij te dragen. Ik heb anderhalve zak vuilnis van die strekdam 
afgehaald. Het was ook een soort antropologisch onderzoek: “wat gebruikt de 
hedendaagse moderne mens?”. Veel energy drink blikjes, veel plastic verpakkingen, weinig 
condooms (slechts één), een pikhaak, tennisballen en kapotte voetballen en een rieten 
matje. Wat ook erg opvalt, is dat het plastic bij het opprikken soms volledig uit elkaar valt in 
kleine stukjes. Dat kun je niet meer opprikken, dat wordt de fameuze “plastic soep”. Die 
convenanten met bedrijven werken volgens mij voor geen meter. Omgevingsbelasting i.p.v. 
B.T.W lijkt mij een mooie optie (plastic verpakking zwaar belast en milieuvriendelijke 
verpakking niet belast). 

 

Ja, je kunt je ergeren aan al degenen die de rotzooi van zich afgooien, maar je kunt ook 
gewoon een paar leuke uurtjes hebben met positief ingestelde mensen die bereid zijn iets 
te doen voor hun buurt. Daar word ik vrolijk van. 

 
N.B. We zijn al bezig om het zwemplatform weer in orde te maken en te zorgen dat het deze 
zomer weer geplaatst wordt. Zie binnenkort de site “ Vooreenmooiestad”. We gaan vragen 
om een kleine bijdrage voor de reparatiekosten. 
Jan Kollen 



 

Bezoek in de Bangert Oosterpolder 
Op zaterdag 27 maart zijn Jan Kollen en Arnica Gortzak samen met Dennis Bruin en Erich 
(voorzitter van het wijkoverleg) gaan wandelen in de Bangert Oosterpolder. Doel van deze 
wandeling was om eens ter plaatste een goed beeld te kunnen krijgen over de wensen van 
de bewoners aangaande de invulling van de groenzone. Op 18 maart 2021 was hierover 
een informatieve bijeenkomst. Tijdens die besloten bijeenkomst werd er met de raads- en 
commissieleden die aangeschoven waren, teruggeblikt op de aanleiding en het verloop van 
het project en werden enkele ontwerprichtingen die nu opgesteld zijn nader toegelicht. 
Ook werd ingegaan op het vervolg van het project. Daarom was het goed dat we zijn gaan 
kijken en praten, zodat we de informatie die we daar hebben gekregen mee kunnen nemen 
in het vervolg van dit project. Het zou toch fijn zijn als er een mooie groenzone kan worden 
gerealiseerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek Lepelaar 

 
Dat Nederland in een woningcrisis zit is klip en klaar en dat mensen over het algemeen 
meer willen bouwen gelukkig ook. Dan is de volgende prangende vraag: waar? Door 
ontwikkelaars is er een initiatief ingediend om het rouwcentrum aan de lepelaar (vlak bij de 
provinciale weg) om te bouwen tot wooneenheden. Boven op de bestaande twee 
verdiepingen zouden er nog twee extra lagen erop komen om zo ruimte te maken voor 12 
appartementen. 

 

We krijgen van bewoners vaak boze meldingen wanneer er bouwplannen zijn vlak bij hun 
huis. Het “not in my backyard” principe leeft dan, waarbij mensen iets wel willen, zolang 
het maar niet in hun achtertuin is. Zo ook bij de plannen voor de lepelaar, was onze eerste 
ingeving. Desalniettemin is het altijd belangrijk om beide kanten van het verhaal te horen 
en is Thomas op pad gegaan om met de bewoners te praten. 



 

Eenmaal aangekomen en een rondleiding gekregen te hebben, bleek al snel dat het 
rouwcentrum letterlijk tegen hun achtertuin staat. Dit stond niet duidelijk weergegeven in 
de plannen en video’s die waren gemaakt en gepresenteerd aan de raad. Wanneer er twee 
lagen er nog bovenop zouden komen, zou dit de leefkwaliteit ernstig aantasten. Kortom: 
het zag er op papier prima uit, maar de werkelijkheid lag toch anders. 
Dit soort bureaubeleid moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Daarom gaat de PvdA 
vragen stellen om de kans op herhaling van dit soort situaties te voorkomen. Ook willen we 
een amendement indienen bij de hoogbouwnotitie, om ervoor dat er een 
effectenrapportage verplicht wordt om bewoners en raadsleden meer inzicht te bieden in 
wat hoogbouw concreet betekend voor de omgeving en leefkwaliteit. 
Thomas de Groot 



Politiek 

 
Mandaat Corona Stimuleringsfonds 

 
Tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2021 stond het mandaat op de agenda van het 
Corona Stimuleringsfonds. Het College vroeg nogmaals om het financiële mandaat, ditmaal 
voor het jaar 2021. Daar waar vorig jaar nog bijna iedereen enthousiast was voor het 
verlenen van het mandaat, waren er dit keer toch meer partijen met bezwaren. Vooral het 
verzoek om het hele jaar het mandaat te krijgen, viel niet bij iedereen in goede aarde. De 
wethouder is akkoord gegaan met het voorstel het mandaat tot aan de kadernota in juni te 
hebben en het dan te evalueren. Verder stond er nog een amendement op de agenda 
waarin gesteld werd dat er raadsvoorstellen vooraf moeten worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad voor financiële steun aan Hoornse inwoners, bedrijven en organisaties, 
welke uitsluitend met Hoornse financiële middelen betaald worden of bij politiek gevoelige 
onderwerpen. Dit amendement werd met achttien stemmen voor en zeventien stemmen 
tegen aangenomen. Wij hebben tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat wij van mening 
zijn dat het budgetrecht bij de raad moet blijven. 
Arnica Gortzak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voortgang Poort van Hoorn 
 

De Poort van Hoorn is een groot en complex dossier, maar gelukkig kan ik dat samen met 
Jan Kollen aanvliegen. Ook krijgen wij veel input en ideeën van zowel betrokken 
buurtbewoners als belangenverenigingen en dat stellen wij zeer op prijs. Door middel van 
deze burgerparticipatie krijgen wij nieuwe invalshoeken gepresenteerd en worden ons 
andere mogelijkheden en alternatieven aangereikt. Naast de altijd constructieve reactie 



van de vereniging Oud Hoorn, kwam de nieuwe stichting “De Betrokken Poorter” 
(bestaande uit betrokken buurtbewoners met een bouwkundige achtergrond) onlangs zelf 
met een eigen plan. Daar komt veel minder hoogbouw in voor en verdwijnt de 
parkeergarage grotendeels onder de grond. Na afgelopen vrijdag een online-presentatie 
voor alle raadsleden bijgewoond te hebben, gaan Jan en ik komende vrijdag op werkbezoek 
bij de secretaris van deze stichting voor een nadere toelichting op locatie. Een week later 
zal een tweede online-bijeenkomst georganiseerd worden, waarbij dan ook de wethouder 
en ambtenaren inhoudelijk op de plannen kunnen reageren. Het gaat dus nog wel even 
duren voordat er een definitief plan voor de Poort van Hoorn op tafel ligt, maar op deze 
wijze hopen we iedereen te horen en stap voor stap tot het beste plan voor onze mooie 
stad te komen. 
Arnold Wegner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 36-vragen 
 

De afgelopen weken zijn er door onze fractie 
verschillende artikel 36-vragen ingediend. Zo stelden 
we, samen met onder andere CU en SoHo, vragen 
inzake jeugdzorg en resultaatgestuurd werken. Verder 
vroegen we met o.a. D66 en CDA naar aandacht voor 
jongeren in coronatijd. En met ÉénHoorn vroegen we 
naar Betaalbare koopwoningen voor starters à la 
Zaanstad. Ook hebben we, na wederom een 
teleurstellend antwoord op eerdere vragen, met 
Fractie Tonnaer weer gevraagd naar informatie 
aangaande de toeristentreintjes. We kijken uit naar de 
beantwoording van de vragen door het college. 


