
 

 

Afdeling Hoorn 

 
Beste Partijgenoot, 

 

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

activiteiten en politieke gebeurtenissen van afgelopen maand. 

Veel leesplezier! 

 

Daarnaast willen hierbij, namens fractie en bestuur, ons lid Niels Zack van 

harte feliciteren met zijn Koninklijke onderscheiding en benoeming tot Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker (penningmeester) en Melanie Roeleveld (secretaris) 

 

 
 



Activiteiten 

 
Kinderkledingbank 
 
Op woensdag 28 april zijn Jetty en Arnica langs geweest bij de Kinderkledingbank Hoorn. 
Aanleiding van dit bezoek was de Wereldboekendag en het besluit om namens de PvdA-
Hoorn vijftig boeken te doneren. Het was fijn weer eens bij Bianca te zijn en met haar te 
praten over haar plannen. Zeker nu zij heeft aangegeven zelf het stokje te willen 
overdragen, omdat ze het niet meer redt in haar eentje deze kinderkledingbank te 
organiseren en runnen. Naar aanleiding van dit bezoek, hebben we ook nog (samen met 
ÉénHoorn) vragen gesteld aan het college (zie onder Politiek). In twaalf jaar tijd is het 
bestand van Bianca gegroeid van tien kinderen naar 3610 kinderen. Nu de kledingbank in 
Stede Broec gaat sluiten, verwacht ze dat het aantal kinderen dat een beroep zal moeten 
doen op deze bank alleen maar gaat groeien. Belangrijk dus dat wij aandacht blijven vragen 
voor dit initiatief. Daarnaast vinden wij het ontzettend fijn om op deze manier een steentje 
te kunnen bijdragen.  
Arnica Gortzak 
 
 

   
 
Sponsoring horecaondernemers 
 
Nadat in Amsterdam dit initiatief was omarmd door zowel 
ondernemers als individuen, heeft de PvdA-Hoorn besloten een 
motie in te dienen waarmee een dergelijk initiatief ook in Hoorn 
mogelijk zou worden. Om zelf het goede voorbeeld te geven 
hebben we voor drie maanden drie ramen 
gehuurd. Door het huren van een raam en 
het ophangen van een poster, steunen we 
de ondernemers die het zo zwaar hebben 
gehad het afgelopen jaar. Op drie plekken 
(De Beiaard, The Bamboo Room en 
Burgers) zijn nu onze poster opgehangen. 
Door onze financiële bijdrage laten we zien 
dat ook wij als partij denken aan hen!  

 
 
 



 
Dag van de Arbeid 
 
Op 1 mei hebben de fractie en het bestuur van PvdA-
Hoorn traditiegetrouw speldjes uitgedeeld aan leden die 
al 25 & 50 jaar lid zijn. Ook werden er kaartjes 
rondgebracht. Ook dit jaar was het bijzonder leuk om bij 
leden aan te bellen en hen het mooie speldje te 
overhandigen. We hebben mooie gesprekken gevoerd en 
kregen enthousiaste reacties. Bijzonder mooi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politiek 

 
Participatie omgevingsvisie  
 
De omgevingsvisie wordt de nieuwe standaard 
kader wanneer mensen een vergunning willen 
aanvragen. Deze wordt vastgesteld naar 
aanleiding van de Omgevingswet, die vanaf 
januari 2022 van kracht wordt. Daarom 
organiseerde de gemeente inspraakavonden 
samen met alle raadsfracties. Dit had als doel 
om informatie, wensen en meningen van onze 
inwoners op te halen om dit mee te nemen in 
de toekomstige omgevingsvisie. Het was 
ontzettend interessant om hierbij aanwezig te 
zijn, je kwam van alles tegen: Van de wens voor 
meer knarrenhofjes en modulair wonen, tot en 
met een betere spreiding van diensten, zodat 
de binnenstad niet te dominant wordt in Hoorn.   
Er waren zo veel mensen aanwezig dat we niet uitgebreid bij ieder punt stil konden staan, 
dus hier moet nog zeker een vervolg op komen. Het heeft laten zien dat veel mensen mee 
leven met wat er in onze gemeente gebeurt en wij willen dat de inwoners van Hoorn meer 
invloed kunnen uitoefenen op de besluiten die we nemen in onze stad. Wat ons betreft 
blijft het niet bij deze sessie en gaan we dit veel vaker doen, als partij en als gemeente.   
Thomas de Groot 
  
 
 
 



 
Omgevingswet participatie  
 
Voor mij als sociaaldemocraat is dit een van de manieren om ons ideaal van de spreiding 
van kennis en macht handen en voeten te geven. Daarom willen wij ervoor zorgen dat 
bewoners hun invloed vergroot wordt, zonder dat het algemeen belang van de stad uit het 
oog verloren moet worden. Het sleutelwoord voor bestuurlijke vernieuwing is dan ook 
vaak: bewonersparticipatie. Voor sommigen een cliché, maar voor velen een hoeksteun 
voor een nieuwe koers met een bestuur wat dicht bij de mensen staat: voor de bewoner 
door de bewoner. In het kader van de nieuwe omgevingswet die, zoals het er nu uitziet, in 
januari 2022 van kracht wordt, is participatie een belangrijk onderdeel. Hierbij moet een 
initiatiefnemer van een project de bewoners actief betrekken bij zijn of haar plan, maar hoe 
komt dit proces eruit te zien met de omgevingstafel? Veel is nog onduidelijk, want deze 
landelijke wetswijziging is de grootste verandering in de wet sinds het invoeren van de 
grondwet. Desalniettemin kunnen we wel alvast kaders meegeven. Daarom pleiten wij als 
PvdA in voorbereiding van de Omgevingswet ook voor vroege participatie van bewoners bij 
nieuwe aanvragen. Zo wordt de kans vergroot dat zij op gelijkwaardige voet mee kunnen 
doen in het proces en de gemeente moet erop toe zien dat dit ook goed gebeurt. Er lopen 
nu meerdere pilots in voorbereiding op januari 2022, dus wij volgen deze nauwgezet!   
Thomas de Groot 

 

 

 

 

 

 

 



Motie inventarisatie en herbestemming gemeentelijke kunstcollectie unaniem 
aangenomen! 
 
De motie van de PvdA-Hoorn over de inventarisatie en herbestemming van de 
gemeentelijke kunstcollectie is tijdens de afgelopen raadsvergadering unaniem 
aangenomen! De aanleiding voor deze motie was de provisorische opslag van een groot 
aantal kunstwerken in twee ongeschikte kantoorruimtes van het Stadhuis, waar binnenkort 
begonnen gaat worden met de renovatie. Veel van deze kunstwerken stammen nog uit het 
BKR-tijdperk, maar hebben geen plek meer in de publieke ruimte. De motie draagt het 
college op om de gemeentelijke kunstcollectie beter te organiseren en een inventarisatie 
van al het beschikbare werk te maken. Vervolgens dient het college met een voorstel te 
komen op welke wijze de gemeentelijke kunstcollectie gearchiveerd, her bestemd, 
geschonken of verkocht kan worden. Mochten hier inkomsten uit voortkomen, dan dienen 
deze aangewend te worden voor nieuwe opdrachten aan beeldend kunstenaars uit de 
gemeente Hoorn.  
Arnold Wegner 
 

 

PvdA-Hoorn stelt artikel 36 vragen over bodemvervuiling Poort van Hoorn! 

Tijdens de presentatie van stichting De Betrokken Poorter over de ontwikkeling van de 
Poort van Hoorn, kwam na een Wob-procedure aan het licht dat er maar liefst 36 
bodemonderzoeksrapporten beschikbaar zijn. Naar dergelijke rapporten is door de PvdA-
fractie in de aanloop naar een nieuw te ontwikkelen stadhuis meerdere keren gevraagd, 
maar het bestaan daarvan werd telkens ontkend. Het is algemeen bekend dat de grond 
daar vervuild is, maar op welke plekken het meest, wie daarvan dan weer de eigenaar is en 
welke kosten het met zich meebrengt om te saneren niet. De raad kreeg destijds te horen 
dat het niet mogelijk was om daar onderzoek naar te doen, aangezien dat te kostbaar zou 
zijn en een groot deel van het 
Transferium-terrein dan voor langere 
tijd afgesloten zou moeten worden. 
De door de PvdA geformuleerde 
kritische vragen werden mede 
ingediend door zes andere fracties, 
goed voor ruim tweederdedeel van 
de gemeenteraad.                        
Arnold Wegner 

 



 
Motie sponsoring ramen horecaondernemers 
 
De PvdA-Hoorn diende tijdens de raad van april de volgende motie in. Deze is unaniem 
aangenomen.  
 
Sinds enige tijd is het in Amsterdam mogelijk voor bedrijven en individuen om te adverteren 
op ruiten van restaurants en cafés om zo de horeca te ondersteunen. Met dit initiatief 
Reclame voor de Horeca kunnen goedlopende organisaties en noodlijdende horeca elkaar 
helpen. Ook in Hoorn zou een dergelijk initiatief de horeca kunnen helpen. Zeker nu de 
lockdown voort blijft duren. Omdat in Hoorn belasting moet worden betaald over reclame-
uitingen, is het op dit moment niet mogelijk dergelijke initiatieven te initiëren. Dat ziet de 
PvdA Hoorn graag anders.  
 
Overwegende dat: 

 De horeca ondernemers sinds de lockdown enorm te lijden hebben; 

 Goedlopende organisaties en individuen de noodlijdende horeca zouden kunnen 
ondersteunen door een raam te huren voor reclame-uitingen en zo wat inkomsten 
te genereren; 

 De reclamebelasting op dit moment belemmerend werkt voor een dergelijk 
initiatief; 

 
Verzoekt het college 
  

1. Met spoed een voorstel ter vaststelling langs de raad te sturen, waarin de 
Verordening reclamebelasting wordt aangepast, zodat sponsoring door bedrijven en 
individuen van winkelramen in Hoorn in 2021 wordt toegestaan. 

2. Dit besluit met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2021. 
3. Mogelijke handhaving- of invoeringskosten uit het Corona-stimuleringsfonds van de 

gemeente te dekken. 
4. Alvast met ondernemers in gesprek te gaan over de mogelijkheden van dit voorstel. 

Arnica Gortzak 
 

 
 



Artikel vragen over de Kinderkledingbank 

De fracties van ÉénHoorn en PvdA Hoorn maken zich grote zorgen over het voortbestaan 
van de Kinderkledingbank in Hoorn. Dit bijzonder waardevolle project, waarbij kinderen uit 
minder bedeelde gezinnen maandelijks vijf kledingstukken mogen uitzoeken uit het aanbod 
van de Kinderkledingbank, is een particulier initiatief en steunt grotendeels op vrijwilligers. 
Meer dan 3600 kinderen maakten de afgelopen twaalf jaar dankbaar gebruik van de 
Kinderkledingbank!  

Karin Hakhoff (ÉénHoorn) en Arnica Gortzak (PvdA Hoorn) hebben als betrokken raadsleden 
schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn. Zij 
vragen het college om, op korte termijn, in overleg te gaan met de bestuurders van de KKB 
en vragen het college welke mogelijkheden en kansen zij ziet om het voortbestaan van de 
KKB op termijn te continueren? De fracties van ÉénHoorn en de PvdA Hoorn denken hierbij 
onder meer aan extra financiële hulp, advies, samenwerking met derden. Verder heeft de 
KKB aangegeven op zoek te zijn naar een nieuwe locatie waar zij, samen met andere 
stichtingen, hun werkzaamheden kan voortzetten. Dit om de kosten te drukken.  

Arnica Gortzak (PvdA Hoorn): ‘Het college moet toch in staat zijn om op enige manier bij te 
dragen aan het vinden van een nieuwe locatie voor de KKB’.  

Beide raadsleden onderstrepen het grote belang van de Kinderkledingbank, niet alleen voor 
kinderen uit Hoorn, maar uit heel West-Friesland.  

Karin Hakhoff (ÉénHoorn): ‘Ook vragen we het college om, samen met het bestuur van de 
KKB, een plan uit te werken waardoor het voortbestaan van de KKB op termijn wordt 
gegarandeerd en dit plan, indien nodig, voor te leggen aan de gemeenteraad’ 

Arnica Gortzak 

 


