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Samenvatting 

Voor de PvdA-Hoorn is een rechtvaardige samenleving een samenleving waarin eerlijk 
delen, werk, goed wonen, een gezond leven en toegang tot scholen centraal staan. 
Een samenleving waarin kinderen fijn kunnen opgroeien, waarin jongeren worden 
gezien en worden uitgedaagd zich te ontwikkelen, waarin kansen kunnen worden 
gepakt en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te 
reiken dan het gangbare en vooruit komen. Een samenleving waarin omgekeken wordt 
naar elkaar, de dialoog steeds weer wordt gevoerd en ruimte is voor verbinding. 

Ondanks de coronapandemie gaat het met veel mensen nog goed in Hoorn. Helaas geldt 
dit niet voor iedereen. Een te grote groep mensen dreigt achterop te raken. 
Ze hebben weinig hoop voor een betere toekomst en wantrouwen de politiek. 
Er zijn nog steeds verschillen in opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, 
levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. De economische positie van onze 
inwoners bepaalt steeds meer hun gezondheid. Dit alles leidt in toenemende mate tot 
een scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten en de groep 
voor wie dit moeilijker is. 

Teveel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Teveel (kleine) ondernemers en ZZP’ers hebben onzekerheid over het voortbestaan van 
hun bedrijf. Wie een arbeidsbeperking heeft of op wat latere leeftijd werkloos is 
geworden, komt maar moeilijk aan een (nieuwe) baan. Jongeren met een migratie 
achtergrond worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk. 

Het hebben van een baan en een passende woning is cruciaal. 
Wie geen bestaanszekerheid kent,  komt er niet aan toe om zichzelf verder te 
ontwikkelen. Jezelf verder kunnen ontwikkelen is, volgens de PvdA-Hoorn, 
een basisvoorwaarde voor een gelukkig en tevreden leven. 

De PvdA-Hoorn bestrijdt de gevolgen van kansongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk 
investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met een overheid 
die steun in de rug biedt, als dat nodig is. Een lokale samenleving waarin je erop kunt 
vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt en er gelijke rechten en kansen zijn. 
Een samenleving waarin het sociaal domein, wonen en duurzaamheid speerpunten van 
onze aandacht zijn.

Wij kiezen er als PvdA-Hoorn voor om mensen met elkaar in contact te brengen. 
Het ontmoeten en verbinden staan hierbij centraal. Samen komen we verder.

Wij geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bouwsteen van onze 
samenleving is. Een samenleving waarin we respect voor elkaars gelijkwaardigheid 
hebben, onbekendheid en discriminatie worden bestreden en we het vertrouwen in 
elkaar versterken. De PvdA-Hoorn staat voor een inclusieve samenleving. 
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Speerpunten 

Sociaal Domein
Iedereen heeft recht op dezelfde goede gezondheid en dezelfde goede zorg, niet op 
basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. De PvdA- Hoorn staat voor zorg 
dichtbij huis in eigen buurt of wijk. Daarbij is zelfredzaamheid belangrijk, maar ‘samen’ 
redzaamheid ook. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet worden v
oorkomen dat mensen zorg mijden, om welke reden dan ook. De kwaliteit van zorg staat 
centraal en niet de kosten. Jeugdzorg moet aantoonbaar op orde zijn. Geen wachtlijsten 
en een betere aansluiting tussen de jeugdzorg en de zorg aan volwassenen. 
Eenzaamheidbestrijding moet volgens de PvdA-Hoorn extra aandacht krijgen. 

Wonen
Huisvesting is een van de basisbehoeften van een mens. Op dit moment zijn er nog steeds 
te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Dit moet beter. Ook voor mensen met een 
middeninkomen is het lastig om een geschikte woning te vinden. De PvdA-Hoorn wil dat 
voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom willen we, onder andere, 
inzetten op een verdeling van 40% sociaal, 40% middenhuur- en koop en 20% duur, het 
realiseren van een bouwmonitor en realistische hoogbouw tussen de vier en de zes lagen. 

Duurzaamheid
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 Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Daarom willen wij, onder andere, 
inzetten op het energie-neutraal maken van het bestaande stadhuis, het vrijmaken van 
nieuw structureel budget in de begroting om versnelling mogelijk te maken en het 
stimuleren van onderzoeken om uit te zoeken wat er aangaande biodiversiteit in de stad 
kan worden gerealiseerd.
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Hoofdstuk 1: Zorg en gezondheid

De PvdA-Hoorn staat voor zorg dichtbij huis in eigen buurt of wijk. Daarbij is 
zelfredzaamheid belangrijk, maar ‘samen’ redzaamheid ook. Er is een grens aan wat 
mensen met een klein sociaal netwerk zelf kunnen. Mantelzorg en informele zorg zijn en 
blijven belangrijk. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet worden 
voorkomen dat mensen zorg mijden, om welke reden dan ook. De kwaliteit van zorg staat 
centraal en niet de kosten. Jeugdzorg moet aantoonbaar op orde zijn. Geen wachtlijsten en 
een betere aansluiting tussen de jeugdzorg en de zorg aan volwassenen. De PvdA-Hoorn 
vindt het belangrijk dat zorgvragers meer zeggenschap krijgen over hun eigen zorg. 
Wijkteams hebben een faciliterende taak en een rol bij het samenbrengen van 
buurtbewoners. Inzet van vrijwilligers en bewoners ten diensten van welzijn in de wijk. 
De gemeente speelt een belangrijk faciliterende rol bij initiatieven van bewoners, zoals het 
opzetten van een zorgcoöperatie of ander buurtinitiatief.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Geen onnodige bureaucratie in de zorg. De professional krijgt van de gemeente  
 het vertrouwen op het leveren van goede zorg. Niet de regels, maar de 
 mensgerichte oplossing staat centraal;
• Het evalueren van het resultaatgericht werken door in gesprek te gaan met 
 betrokkenen: bestuurders, ambtenaren, mensen uit het veld en de raad; 
• Extra aandacht voor jongeren met depressieve, burn-out en andere 
 problematieken als schulden, verslaving e.d. Hierbij worden lokale initiatieven 
 omarmd;
• Voorkomen dat jongeren door complexe problematiek dakloos worden;
• Smart participation, denk hierbij aan zorgruilsystemen waarbij vrijwilligers zorg ver 
 lenen in ruil voor punten waar ze later zorg mee in kunnen kopen en andere 
 nieuwe initiatieven mogelijk worden gemaakt. Buren die voor elkaar zorgen, zetten  
 we in het zonnetje. De gemeente helpt om netwerken tot stand te brengen;
• Extra capaciteit voor mantelzorgondersteuners om mantelzorgers op te zoeken en  
 te helpen met praktische oplossingen;
• Laagdrempelige toegang tot (jeugd)zorg en opvoedadvies;
• Samenwerking met organisaties en initiatieven die bijdragen aan het 
 rolstoeltoegankelijker maken van Hoorn;
• Dagopvang om partners/vrijwilligers te ontzien, de zogenaamde respijtzorg;
• Het stimuleren van nieuwe initiatieven van kleinschalig beschermd wonen;
• Sport, bewegen en beweegzorg nauwer te verbinden met de uitvoering van WMO,  
 Jeugdwet, Gezondheidswet en Armoedebeleid om zo sport en bewegen als 
 preventief middel in te zetten voor een gezonde leefstijl.
• Eenzaamheidbestrijding door de kennis en kunde van ouderen in te zetten en 
 eenzame ouderen zo weer meer onderdeel van de samenleving te laten zijn;
• Gratis gemeentelijk openbaar vervoer voor ouderen op minimum niveau;
• Voldoende mogelijkheden voor seniorensport;
• Verdere uitwerking van de dementievriendelijke gemeente.
 het energie-neutraal maken van het bestaande stadhuis, het vrijmaken van nieuw  
 structureel budget in de begroting om versnelling mogelijk te maken en het 
 stimuleren van onderzoeken om uit te zoeken wat er aangaande biodiversiteit in  
 de stad kan worden gerealiseerd.



Gezondheid 
• Preventie op het gebeid van gezondheid van jongeren;
• Extra aandacht voor seksuele vorming, dit moet een positieve uitwerking hebben  
 op seksuele gezondheid en weerbaarheid van jongeren;
• Continueren van het beleid aangaande ‘In controle of alcohol en drugs’ en in 
 blijven zetten op het realiseren van ‘Gezonde scholen’;
• Terugdringen van overgewicht bij kinderen op basisscholen;
• Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, commerciële sportaanbieders,  
 ziekenhuis, fysiotherapeuten en Stichting Netwerk om gezondheidsproblemen,  
 zoals de gevolgen van obesitas terug te dringen. 

Armoedebestrijding
De PvdA-Hoorn vindt armoede niet acceptabel. De stress van armoede en schuld heeft 
een enorm effect op de gezondheid en vaardigheden van mensen. Bestrijding van 
armoede staat daarom op plaats één voor ons. Geen armoede betekent: voldoende 
middelen om voor jezelf te kunnen zorgen en ondersteuning op maat verkrijgen waar 
nodig. Armoede leidt namelijk tot een sociaal en maatschappelijk isolement en leidt 
aantoonbaar tot achteruitgang in gezondheid. Voor de PvdA-Hoorn is het niet 
aanvaardbaar dat in Hoorn één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Armoede 
staat ontwikkelingskansen in de weg. Mensen met problematische schulden helpen we, 
zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk, maar niet vrijblijvend. Uiteraard blijft dit 
maatwerk. In dit kader zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een risicogroep. 
Om een effectief armoedebeleid te kunnen voeren wordt er samengewerkt in een keten: 
sociale zaken, voedselbank, schuldhulpverlening, onderwijs, sociale wijkteams, 
jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds. Ook is er aandacht voor preventie. Op dit moment 
bestaat het armoedebeleid uit de volgende uitgangspunten; niemand valt buiten de boot; 
armoedebeleid wordt integraal aangepakt door preventie, signalering, intake, afhandeling 
en nazorg.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het handhaven van de regel dat mensen tot 120% van het minimumloon in 
 aanmerking komen voor het armoedebeleid;
• Het handhaven van de regel dat kinderen uit gezinnen waar tot 130% van het 
 minimuminkomen wordt verdiend in aanmerking komen voor het armoedebeleid;
• Actieve samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties en kerken;
• Het preventief en achter de voordeur armoede bestrijden;
• Het uitbreiden van de Sport en Cultuurstrippenkaart om zo kwetsbare mensen uit  
 hun sociale isolement te halen;
• Het tegengaan van wachtlijsten voor schuldhulpverlening;
• Het handhaven van de inzet op preventie en afspraken met de 
 woningbouwcorporaties en huurdersvereniging de Boog als het gaat om 
 vroegtijdig signaleren van schulden;
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• Het uitbreiden van buddy’s die zich bezighouden met het ondersteunen van 
 mensen met hun financiën;
• Het onderzoeken van alternatieven voor bewind voering, zodat we aan de voorkant  
 beter kunnen kijken wat er mogelijk is en zo de kosten in de hand kunnen houden;
• Het stimuleren en voortzetten van lessen aan jongeren op scholen over 
 budgetbeheer;
• Het onderzoeken van de mogelijkheid om als gemeente schulden af te kopen of  
 over te nemen;
• Het voeren van een gemeentelijk incassobeleid dat sociaal is;
• Het faciliteren van organisaties als de kinderkledingbank en voedselbank daar   
 waar nodig. Inzetten op het terugdringen van het aantal cliënten dat gebruik moet  
 maken van dergelijke organisaties.

Hoofdstuk 2: Wonen

Wonen is een grondrecht van mensen, daarom moeten we alles op alles zetten om de 
wooncrisis te bezweren. Dit vraagt grote inspanningen van onze samenleving. 
Wij bouwen  voort op de goede bestaande ideeën en breiden deze verder uit.

Woonvisie en prestatieafspraken 
Wonen is een grondrecht, daarom moet alles op alles gezet worden om de wooncrisis het 
hoofd te bieden en creatieve manieren aanwenden, wanneer de traditionele manier niet 
werkt. Een woning is namelijk meer dan alleen een stapel stenen, het is de basis van 
iemands bestaan. Betaalbaarheid moet daarom hierbij centraal staan, zodat jongeren, 
starters, ouderen en nog velen anderen eindelijk een plek kunnen vinden en we de stad 
gezond houden. Het behouden van jongeren in onze stad is een topprioriteit om Hoorn 
vitaal te houden. Dit willen wij bereiken door de doorstroom op de markt te bevorderen 
d.m.v. ouderenhuisvesting, de midden sector uitbreiden en jongerenhuisvesting te 
realiseren. De inwoners van Hoorn spelen ook een cruciale rol, daarom moet de gemeente 
initiatieven zoals tiny houses, kangoeroewoningen en modulair bouwen aanmoedigen.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dat wij inzetten op:
• Betaalbaarheid. Dit staat voorop. De woningvoorraad van Hoorn moet daarom   
 worden aangepast, met een focus op de sociaal- en midden sector. 
 We pleiten voor 40% sociaal, 40% middenhuur- en koop en 20% duur. 
 Binnen de 40% sociale middenhuur- en koop focussen wij vooral op (sociale) huur  
 i.p.v. sociale koop om betaalbaarheid te waarborgen op een alsmaar duurder 
 wordende (private) woningmarkt;
• Het stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen, zolang de wooncrisis   
 voortduurt;
• Het realiseren van een studentencampus in Hoorn, nabij ov-knooppunten;
• Nieuwe vormen van woningbouw, deze zijn noodzakelijk om de crisis het hoofd  
 te bieden. Modulaire woningbouw en semipermanente bouw breiden wij daarom  
 uit, waarbij de gemeente faciliteert en actief stuurt waar nodig om 
 woningbouwcoöperaties en marktpartijen aan te moedigen en locaties aanwijst;
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• Het ondersteunen van de initiatieven van inwoners; 
• Hoogbouw van maximaal vier tot zes lagen en op beperkte locaties langs de 
 provinciale weg hoger kunnen toestaan, onder strenge voorwaarden. 
 Hoogbouw kan nieuwe mogelijkheden voor huisvesting bieden, maar is geen 
 wondermiddel. Daarbij moet het karakter van onze stad niet worden 
 aangetast wat ons juist zo aantrekkelijk maakt; 
• Inzetten op het faciliteren van regionale huisvesting van arbeidsmigranten en   
 werkgevers aanmoedigen dit nabij het werk te realiseren;
• Nieuwe prestatieafspraken met de corporatie. Hierbij willen wij een 
 inspanningsverplichting opnemen om toe te werken naar een maximale wachttijd  
 voor woningzoekenden. De raad oordeelt wat de gevolgen zullen zijn van het niet  
 behalen van deze inspanningsverplichting;
• Het beboeten van mensen die nieuwbouw snel verkopen met winst. 
 De hoogte van de boete staat gelijk aan de gemaakte winst;
• Het bestaande woon a-locatiebeleid continueren en stimuleren;
• Het actief stimuleren van het splitsen van woningen;
• Startersleningen. Het is geen ideaal middel, maar helpt tijdens de transitiefase   
 naar voldoende woningen. 

Partners en stakeholders 
In het woningbouwproces zijn veel stakeholders actief. 
Daarom is het van groot belang de lijnen kort te houden tussen de gemeenten en de 
stakeholders. 

Voor de PvdA-Hoorn betekent dat wij inzetten op: 
• Dat de gemeente de Huurdersvereniging stichting de Boog structureel betrekt bij 
 belangrijke overleggen als stakeholder;
• Een bouwmonitor, een actievere betrekking van de raad op het woningbouw dos 
 sier is noodzakelijk. De gemeenteraad moet middels een bouwmonitor tweemaal  
 per jaar actief geïnformeerd wordt over o.a. de vraag en aanbod, de voortgang van  
 de woningbouwplannen, het bouwvolume en de versnelling van de 
 bouwproductie voor de komende 4 jaar. Ook willen we dat er meer actief gestuurd  
 wordt op de planning en typologie (de 40-40-20 verdeling waarvoor wij pleiten en  
 dat deze extra wordt gewaarborgd) zodat coördinatie ontstaat in de versnelling en  
 dat de raad haar controlerende taak hier beter op kan uitvoeren tijdens het 
 monitoren van dit proces. In de woningbouwmonitor wordt nauwkeurig 
 gevolgd wat de werkelijke bouwvolumes zijn die gerealiseerd worden, 
 zodat waar nodig bijgestuurd kan worden als die noodzaak uit de monitor blijkt;
• Actiever woningbouwlocatiebeleid. De gemeente moet zelf initiatief nemen om 
 een lijst met mogelijke woningbouwlocaties in beeld te brengen en deze actief aan
 te bieden aan ontwikkelaars, zodat in een snel tempo doorgewerkt kan worden  
 aan het vergroten van de woningvoorraad. Daarbij anticiperen wij op een komende  
 economische neergang, met als doel behoud van woningproductie; 
• Wij ons sterk maken voor een jaarlijks bouwoverleg dat wordt georganiseerd met  
 stakeholders waarbij partijen actief worden uitgenodigd om met ideeën te komen  
 om locaties te ontwikkelen; 
• Een bouwregisseur die de voortgang van de woningbouwplannen in- en 
 extern bevordert en de verbinding onderhoudt met de relevante externe 
 (woningbouw) stakeholders.
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Regionaal 
• Een minimaal aandeel van sociale woningbouw van 25% in de regio West-Friesland  
 in plaats van de huidige afspraken met een bouwplafond; 
• Een half jaarlijks overleg gehouden in de regio met gemeenten en stakeholders ter  
 bevordering van de regionale bouwagenda, waar ook de huisvesting van 
 arbeidsmigranten wordt aangekaart;
• Ook willen wij in overleg met buurgemeenten de mogelijkheden onderzoeken 
 om in de directe nabijheid van Hoorn in de toekomst woningen toe te voegen aan  
 de woningvoorraad. Regionale problemen vereisen immers regionale oplossingen

Hoofdstuk 3: Duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaat
Duurzaamheid en klimaat komen steeds hoger op de agenda, ook bij PvdA-Hoorn. 
Wat hebben we aan een sociale stad als de wereld aan CO2 emissies en andere 

steeds reëler dat uw kinderen er ernstig last van zullen krijgen. Overigens zijn de nu al 
optredende heftige buien een voorbode van een veranderend klimaat. PvdA-Hoorn wil 
dus ook lokaal inzetten op een duurzame stad die bijdraagt aan het tegengaan van 
klimaatverandering.

In augustus 2021 is het IPCC rapport Climate Change 2021 verschenen. Daarvan is de 
samenvatting “ Climate change 2021, the physical science basis, summary for policy 
makers” gemaakt. Daarin staat o.a:

• De menselijke invloed op opwarming van atmosfeer, oceanen en land is 
 onmiskenbaar;
• De schaal waarop de verandering nu optreedt heeft de afgelopen duizenden jaren  
 geen precedent;
• Nu al wordt de verandering van het klimaat door het (vaker) optreden van 
 extremen in hitte, neerslag, droogte gevoeld;
• Veel veranderingen zijn onomkeerbaar (niet binnen duizenden jaren), 
 zoals opwarming oceanen, afkalven ijskappen en zeespiegelstijging.

Voor Nederland is vooral de zeespiegelstijging door de hoge CO2 uitstoot van belang. 
De zeespiegel is de afgelopen decennia in Nederland nog beperkt gestegen ( 2 mm/jaar). 
Dat gaat helaas veranderen:

Voor het meest gunstige klimaat scenario moeten we (wereldwijd) alles uit de kast halen. 
Dat lijkt onrealistisch. In de andere meer reële scenario’s moeten we voor het jaar 2100 
rekening houden met een zeespiegelstijging tot één meter. Zolang het economisch goed 
gaat in Nederland kunnen we de maatregelen die nodig zijn om de waterveiligheid te 
waarborgen, uitvoeren en betalen. Dat is goed nieuws voor Nederland, maar helaas nu al 
slecht nieuws voor de landen die het niet kunnen betalen. Daar zullen de lage delta’s (met 
de vaak intensieve bewoning) voor 2100 al verloren gaan.
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De zeespiegelstijging stopt niet in 2100 maar zet door. Hoeveel is nog onzeker.  

In de periode tussen 2100 en 2300 zal deze nog fors verder stijgen. Bij stijgingen van de 
zeespiegel boven de 2 à 3 m moet serieus rekening gehouden worden met massale ver-
huizingen van West-Nederland naar hogere gronden. 

Waarom deze uiteenzetting in een lokaal verkiezingsprogramma van de PvdA? Lokaal kun 
je er toch weinig aan doen? Het klopt dat wij er alleen weinig aan kunnen doen. Maar als 
iedereen dat zegt, gebeurt er niets en kunnen onze kleinkinderen niet meer in laag Ne-
derland wonen. We zullen als laag land juist voorop moeten lopen om de andere landen 
zover te krijgen dat ze ook actief het CO2 probleem aanpakken.

Hoe belangrijk we de armoede bestrijding en de woningnood ook vinden, we zullen ook 
hard moeten werken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Ook zullen we nu al reke-
ning moeten houden met de al opgetreden klimaatverandering die grotere wateroverlast 
en grotere droogte perioden veroorzaakt. Dat wel zodanig dat de kosten niet ten laste ko-
men van de laagste inkomens.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het verminderen van CO2 uitstoot o.a. door energie besparing, energie opwekking  
 en door circulair werken. De gemeente zelf moet voor 2030 een energie-neutrale  
 gemeente zijn;
• Het energie-neutraal maken van het bestaande stadhuis;
• Het aanbrengen van zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en 
 gebouwen  van door de gemeente gesubsidieerde organisaties;
• Het realiseren van warmte – koude opslag bij gemeentelijke gebouwen;
• Het verwarmen van water Zwembaden met behulp van duurzame energiebronnen; 
• Het vrijmaken van nieuw structureel budget in de begroting om versnellingen 
 binnen het verduurzamen mogelijk te maken;
• Het goede voorbeeld geven als het gaat om het gebruiken van groene energie; 
• Het realiseren van meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s in de stad;
• Het voortzetten van het maken van afspraken met woningbouwcorporatie over 
 verduurzaming bestaande woningvoorraad  (isolatie/ zonnepanelen etc.);
• Het uitbreiden van duurzaamheidssubsidie en -leningen voor stichtingen en 
 verenigingen;
• Het stimuleren van kleinschalige initiatieven duurzame energiewinning (kleine  
 windmolens, initiatieven met zonnepanelen, warmte koud opslag etc.);
• Het beter benutten van het potentieel aangaande warmte-koude opslag, omdat  
 Hoorn zeer gunstig ligt voor warmte-koude opslag. Dat kan door 
 uitvoeringsplannen te maken (eventueel samen met bewoners);
• Het ervoor zorgen dat (de al afgezwakte ambities) in het RES 
 (regionale energie strategie) overeind blijven;
• Het ervoor zorgen dat de meerkosten niet ten laste komen van de lagere 
 inkomensgroepen.
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Op dit moment is de techniek / kostenstructuur nog niet zover dat bovenstaande 
maatregelen gedaan kunnen worden zonder meerkosten. Daar willen we extra aandacht 
voor.  We willen dat de meerkosten niet ten laste komen van de laagste inkomens. 
De vervuiler betaalt. 

Er zijn ook nog andere punten die bijdragen aan vermindering van CO2 uitstoot of die nu 
al rekening houden met een veranderend klimaat.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het voorbereid zijn op klimaatverandering ( wateroverlast, hittestress, droogte 
 en tekort aan zoet drinkwater) is nodig voor het behouden van een goede 
 leefomgeving. Kwetsbare straten met wateroverlast moeten met voorrang 
 
• Het realiseren van voldoende groen in de straten door samen met bewoners 
 bij herinrichting te kijken naar de beste mogelijkheden;
• Het stimuleren van geveltuinen, boomspiegels, vergroenen areaal, minder stenen;
• Het zorgen dat bij nieuwbouw en herinrichting maximaal wordt ingezet op 
 duurzaamheid. Meer ruimte voor groene gevels, wateropname, hittestress;
• Het goede voorbeeld geven door als gemeente zichtbaar circulair te werken; 
• Het stimuleren van meer duurzaamheid gedreven aanbestedingen;
• Het maken van afspraken met HVC over het zo goed mogelijk gaan scheiden van 
 afval en grondstoffen (plastic, glas, papier, groen afval) op een zodanige wijze dat 
 bewoners goed geholpen worden om daarbij te helpen. Voorlichting en goed 
 luisteren naar bewoners is daarbij zeer belangrijk;
• Op het meer communiceren naar inwoners aangaande gescheiden afval;
• Het realiseren van ondergrondse afvalcontainers daar waar nodig;
• Het realiseren en faciliteren van mogelijkheden tot afvalscheiding in de haven 
 
• Het stimuleren van onderzoeken om uit te zoeken wat er aangaande biodiversiteit  
 in de stad kan worden gerealiseerd. Bij de uitvoering van werken is de 
 uitdrukkelijke wens dat die positief bijdragen aan biodiversiteit en een duurzamer  
 en klimaatvriendelijker 
 omgeving;
• Het samenwerken met het waterschap om te onderzoeken hoe de kwaliteit van 
 oppervlaktewater in Hoorn kan worden verbeterd;
• Het uitbreiden watertappunten in de stad;
• Het herinrichten van straten omgevingsbewust en duurzaam. Werk maken van 
 het bestrijden van hittestress, door straten op wateroverlast en droogte voor te 
 bereiden. Belevingswaarde en verblijfswaarde van straten bij herinrichting 
 samen met bewoners verbeteren.
• Het afkoppelen van regenwater van de riolering en zorgen dat het regenwater 
 op andere plaatsen kan worden opgevangen;
• Het stimuleren van minder versteende oppervlakte in de stad. Meer groen in de  
 straat, tuin, wijk, op het dak, tegen de gevel. De gemeente kan hiervoor subsidie,  
 belastingverlaging of andere instrumenten inzetten om dit te bewerkstelligen;
• Het omarmen van ideeën van bewoners op het gebied van duurzaamheid;
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• Het realiseren van een zo efficiënt mogelijke afvalinzameling die ertoe leidt dat de  
 ambitieuze milieudoelstellingen behaald worden;
• Het waar wenselijk in oude staat herstellen van stadsgrachten in de Poort van Hoorn 
 voor beleving en voor de opvang van overtollig regenwater; 
• Het onderzoeken of bewoners die regenwater afkoppelen van hun woning, minder  
 rioolheffing hoeven te betalen.

Hoofdstuk 4: Economie

De PvdA-Hoorn vindt dat leegstand, met name in de binnenstad, maar ook in 
winkelcentra en op bedrijventerreinen, zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. 
De coronacrisis heeft met name de Retail- en Horecasector zwaar getroffen en de trend 
om online te shoppen versneld. Dit heeft geleid tot meer leegstand, maar gelukkig zijn 
een aantal panden alweer ingevuld met een nieuwe onderneming of bestemming. 
De PvdA-Hoorn ziet kansen om -waar nodig- een nieuwe, bredere invulling te geven aan 
de binnenstad. Geef jonge ondernemers en (ver)nieuwe(nde) winkelconcepten een kans, 
voorkom leegstand door de tijdelijke verhuur van leegstaande panden aan pop-up stores, 
creatieve broedplaatsen en flexibele werkplekken voor ZZPers te stimuleren en faciliteren. 
De PvdA-Hoorn vindt dat we jonge ondernemers een kans moeten geven om nieuwe 
ideeën en concepten uit te proberen. Dergelijke initiatieven (zoals VoorheenVenD) trekken 
nieuw publiek naar de binnenstad, waar ook de reeds aanwezige ondernemers van zullen 
profiteren. 
Grote ketens blijven uiteraard welkom om zich te vestigen in onze gemeente, maar de 
PvdA- Hoorn wil vooral inzetten op de ondernemende en creatieve geesten van onze 
eigen stad en regio. Meer speciaalzaken en de verkoop van regionaal geproduceerde 
producten versterken het unieke karakter van onze stad en zijn minder gevoelig voor 
online concurrentie. Onderzoek of er een markt is voor de directe verkoop van regionaal 
geteelde groente en fruit. Het in goed overleg met de buurt verruimen van 
bestemmingsplannen. 
De economie verandert snel en ingrijpend. De opkomst van de Next Economy leidt niet 
alleen tot veranderingen in economie, zoals winkels, banen en bedrijventerreinen, maar 
ook in de woon- en leefomgeving. Deze veranderingen bieden Hoorn kansen om de 
economie een impuls te geven en de centrumfunctie te versterken. De PvdA-Hoorn wil 
actief werk maken van de acquisitie van dergelijke bedrijven. OV knooppunten, zoals de 
Poort van Hoorn, behoren tot de populairste vestigingsplaatsen. Een uitgelezen kans om 
duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid naar onze stad en regio te halen. 
De reclamebelasting was met zijn lengte van twaalf jaar een extreem lang convenant, 
dat nog steeds niet ordentelijk geëvalueerd is. Er is veel kritiek op de regeling en het is 
onduidelijk hoeveel ondernemers de ontvangers van de reclamebelasting nu 
daadwerkelijk vertegenwoordigen. De PvdA-Hoorn wil dat het convenant stopt en dat er 
op basis van een draagvlakonderzoek wordt gekeken naar het draagvlak voor de 
reclamebelasting. Pas na een dergelijk onderzoek kan er besloten worden in welke vorm 
de activiteiten die vanuit de reclamebelasting worden bekostigd kunnen worden 
voortgezet. Wat de PvdA-Hoorn betreft gaan deze activiteiten terug naar het stadhuis. 
De PvdA-Hoorn is voor city-marketing, maar dan op transparante wijze en als onderdeel 
van het gemeentelijk apparaat. 
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Vitalisering binnenstad, winkelcentra en zaterdagmarkt in samenspraak met de 
 ondernemers; 
• Meer inzet op de economische kansrijke sectoren in de regio: onder andere vrije tijd, 
 water, agribusiness en duurzaamheid; 
• Actief aan de slag gaan met leegstand binnenstad. Midden en- Klein Bedrijf (MKB), 
 nieuwe ondernemers en concepten zijn van harte welkom; 
• Stimuleren van bedrijven en opleidingen. Naast Werksaam ook in gesprek gaan met 
 andere organisaties, zoals de Beroepentuin (MKB Werkoffensief); 
• Inzetten op broedplaatsen, flexplekken en pop-up stores in leegstaande winkels en 
 gebouwen. Help startende ondernemers bij het opbouwen van hun bedrijf of met 
 het experimenteren met nieuwe formules of concepten; 
• Werk maken van de regionale economische agenda en economische kansen en 
 innovatie in Hoorn stimuleren. Regionaal de handen in elkaar slaan inzake 
 economische agenda. West-Friesland onder de aandacht; 
• Een draagvlakonderzoek aangaande de reclamebelasting, het convenant niet 
 voortzetten, maar de activiteiten onder brengen binnen het gemeentelijk apparaat; 
• Betere ondersteuning ZZP’ers; 
• Het opzetten van een Ondernemers Academy, waarbij ervaren ondernemers jonge 
 ondernemers en zelfstandigen helpen bij het opzetten en uitbouwen van 
 hun bedrijf of onderneming. Ondernemen leer je immers niet allen in de 
 schoolbanken, maar ook in de praktijk; 
• Het realiseren dat er op de zaterdagmarkt een afdeling voor lokaal en duurzaam 
 geteelde streekproducten kan komen. Denk aan het succes van de “Stalletjes Langs 
 De Weg” en dat de lokale inkoop van DEEN Supermarkten gaat verdwijnen. 

Werk en financiën 
De gemeentelijke financiën in Hoorn zijn niet meer op orde. Het is nog onduidelijk wat de 
korte - en lange termijn effecten gaan zijn van de pandemie op de lokale economie. 
Nog teveel mensen zitten thuis, staan aan de kant. De PvdA-Hoorn gelooft in goed en 
eerlijk werk. Werken geeft niet alleen een inkomen; werken biedt perspectief, waardering 
en (zelf)respect. Voor mensen met een migratieachtergrond/nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt is werken de meest effectieve manier om de taal te leren en te integreren. 
Voor de meeste mensen betekent werk een betaalde vaste baan, maar deze ligt niet 
binnen ieders handbereik. Ook mantelzorg en vrijwilligerswerk bieden een waardevolle 
bijdrage aan onze samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij voor velen een opstap naar 
betaald werk. Mensen doen hierbij ervaring, werkritme en vaardigheden op. Voor mensen 
voor wie ook dat niet haalbaar is, zetten we in op een zinvolle dagbesteding. Hoe langer 
iemand zonder werk zit, hoe moeilijker het vaak is om weer een baan te vinden. Het is dus 
van belang om ervoor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk een baan vindt. Dit geldt 
zeker voor jongeren. Jeugdwerkloosheid is een valse start, die we de jongeren niet 
toewensen. Daarnaast vinden wij het belangrijk ook oog te blijven houden voor ZZP’ers en 
kleine zelfstandigen.
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het begeleiden van mensen die moeite hebben om een baan te vinden, te houden 
 of op een andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt;
• Het geven van het goede voorbeeld als gemeente Hoorn door het in dienst nemen 
 van trainees, het aanbieden van stageplaatsen, werkplekken voor WSW-ers etc.;
• Het maken van banenafspraken;
• Het voorkomen van verdringing van reguliere arbeidsplaatsen;
• Het steunen van de aanpak van WerkSaam om maatschappelijk verantwoord te 
 ondernemen;
• Het vergroten van re-integratie activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de 
 uitstroomkans. Deze ondersteuning is niet vrijblijvend, met maatwerk;
• Het ondersteunen van zowel uitkeringsgerechtigden als niet 
 uitkeringsgerechtigden bij hun zoektocht naar een (nieuwe) baan;
• Het doorgaan met het inkopen van extra re-integratieprogramma’s voor 
 kwetsbare groepen zoals jongeren, 45 jaar en ouder en ZZP’ers, bij verschillende 
 instanties zoals Werksaam en de beroepentuin;
• Het jaarlijks tonen van waardering aan alle Hoornse vrijwilligers door hen extra in het 
 zonnetje te zetten.

Innovatie
In de Gouden Eeuw was Nederland het innovatiefste land van de wereld. Handel, kunst en 
cultuur waren met elkaar verbonden. Het beroemde fluitschip werd mede door Horinees 
Pieter Janz. Liorne ontworpen. Het gaf ons een enorm concurrentievoordeel voor de han-
del met Italië en de Oostzee. Dat maakte Hoorn welvarend. Oude tijden keren niet terug, 
maar je kunt er wel van leren. Innovatie en verbondenheid van handel en kunst is nog 
steeds een sleutel naar succes. Het kan helpen om de bestaande problemen als woning-
nood, kinderarmoede en gezondheidszorg op te lossen. 
Overheidsorganisaties zelf zijn vanwege hun structuur, risicomijdende instelling en ver-
antwoordelijkheden minder geschikt voor het zelf tot stand brengen van innovaties. Dat is 
ook niet nodig, als ze maar gebruik maken van innovaties. Dat betekent open staan voor 
innovaties en een klimaat in de stad creëren waarin innovaties tot stand kunnen komen. 
Het maakt weinig uit op welk vlak die innovaties plaatsvinden ( techniek, bouw, sociale 
sector, duurzaamheid, verkeer, etc.) als het bestaande er maar door verbetert.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het realiseren van een cultuur die openstaat voor innovaties;
• Het ondersteunen van innovatieve bedrijven;
• Het importeren van innovatie (goede voorbeelden van elders absorberen);
• Het openstaan voor ideeën van bewoners, zoals de initiatievenmarkt 
 uitbreiden en open planprocessen verbeteren;
• Het openen van een gebouw voor innovatieve start-ups;
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• Het focussen op innovaties: woningnood, kinderarmoede, leerachterstanden, 
 duurzaamheid, :

  Woningnood: 
 • Modulair en flexibel bouwen mogelijk maken / faciliteren;
 • Opsplitsen woningen eenvoudiger maken en stimuleren; 
  
  Kinderarmoede:
 • Voorzien in basis: school, sport, gezondheid
 
  Leerachterstanden:
 • Voorkomen door vroege opvang in crèches;
 • Zomerscholen;
 
  Duurzaamheid:
 • Benutten warmte-koude opslag potentieel in de ondergrond van Hoorn;
 • Benutten warmte-koude opslag potentieel van Markermeer;
 • Instrumenten ontwikkelen die zonne-energie (of andere duurzame energie)  
  bevorderen. Denk daarbij aan VVE’s , coorporaties e.d.;
 • Instrumenten ontwikkelen die het mogelijk maken om beter of 
  klimaatverandering is te spelen (wateroverlast, droogte en hitte).

Bereikbaarheid / infrastructuur
De vastgestelde Mobiliteitsvisie biedt een goed kader voor het verder ontwikkelen van de 
mobiliteit. PvdA-Hoorn wil daarbij de opgelopen achterstanden van het faciliteren van het 
langzaam verkeer terugdringen, zonder dat daarmee de bereikbaarheid van de 

stationsgebied Noordzijde. De verplaatsing van het busstation naar de Noordzijde het 
bieden van voldoende parkeermogelijkheden aan de Noordzijde en het op een 
aantrekkelijke manier verbinden van de Noordzijde met het stadscentrum is daarbij een 
voorwaarde. Het ontlast de binnenstad en de spoorwegovergang bij het Keern.
De ontvlechting van langzaam (via Keern) en snel verkeer (via Carbasius tracé) is een goed 
principe. PvdA-Hoorn steunt dit principe, mits het betaalbaar is.
Op initiatief van PvdA-Hoorn is in de mobiliteitsvisie het doortrekken van het Carbasius 
tracé naar het Stadsstrand overgenomen. Dat biedt de mogelijkheid om Hoge Vest te 
ontlasten en daarmee de mogelijkheid om Vale Hen aantrekkelijker te ontwikkelen.
Parkeren op maaiveld neemt veel ruimte in beslag. We vinden dat in drukke stedelijke 
gebieden ongewenst, het tast de leefomgeving aan. Bij elk plan willen we in principe 
uitgaan van semi- ondergronds parkeren en / of parkeren onder verhoogd maaiveld. 
Diverse plannen hebben al laten zien dat het haalbaar en inpasbaar is.
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Goede, veilige en prettige fietsverbindingen in de stad en naar de binnenstad toe. 
 Op regionaal en provinciaal niveau moet er gewerkt worden aan fietssnelwegen;
• Goede infrastructuur voor de auto. Die moet goed doordacht zijn. Het 
 tweemaal opnieuw inrichten van een druk kruispunt (turborotonde) vinden we 
 geldverspilling;
• Parkeren in principe langs de rand van de binnenstad. Mogelijkheden om 
 bestaande parkeerplaatsen beter te benutten onderzoeken (bij bedrijven, 
 2e parkeerlaag Lambertz Melisz weg);
• Nieuwe parkeervoorzieningen bij nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen (semi) 
 ondergrond. In ieder geval zodanig dat op maaiveld geen parkeervelden ontstaan. 
 Dat schaadt de belevingswaarde van de omgeving;
• Goede openbare vervoerverbindingen naar Schiphol en Amsterdam behouden en  
 waar mogelijk verbeteren (spoorboekloos);
• Het faciliteren van elektrisch rijden en parkeren voor elektrische auto’s 
 aantrekkelijk maken;
• Een autoluwe binnenstad, maar wel met een goede bereikbaarheid voor laden 
 en lossen;
• Het mijden van zwaar verkeer in de binnenstad;
• Een onderzoek naar laden en lossen via distributiecentra aan de rand van de stad;
• Een toegankelijke stad, ook voor  minder validen.

Toerisme
Hoorn is de Stad van de Gouden Eeuw. Dat meten we dan ook graag breeduit in de media. 
Maar Hoorn heeft inmiddels zo veel meer te bieden, dat het tijd is om ook eens de overige 
kwaliteiten van onze stad onder de aandacht van potentiële bezoekers te brengen. Zeker 
nu de Gouden Eeuw en het VOC verleden wat van zijn glans aan het verliezen is, moeten 
we kijken naar alternatieve voorstellen waarmee we toeristen en dagjesmensen tot een 
bezoek aan onze stad kunnen verleiden. Denk daarbij ook eens aan populaire Musea als 
het Stoomtram Museum en het Museum van de 20e Eeuw. Die gaan over de geschiedenis 
van één of twee eeuwen later, zodat we -samen met het Westfries Museum- best eens na 
zouden kunnen denken over een nieuw en breder thema zoals de Stad van de Nostalgie. 
De PvdA-Hoorn wil onderzoeken of een breder thema beter is.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Een toegankelijke stad, ook voor mindervaliden;
• Het actief samenbrengen van recreatie- en toerismepartners 
 (VVV, musea, ondernemers) om gezamenlijk onze stad op de kaart en in de markt te 
 zetten;
• Meer budget voor ondersteuning van eigenaren monumenten;
• Stimuleren van grote renovaties aan monumenten;
• Handhaving beleefbaarheidssubsidie erfgoed;
• Meer markante elementen in het stadsbeeld. Handhaving van het beleid kunst 
 in de openbare ruimte.

16



Haven
Hoorn beschikt over een uniek lange kustlijn, die in het westen bij het Stadsstrand begint 
en via de Westerdijk, Schouwburg, Visserseiland en Oostereiland naar de historische ha-
ven loopt, om vervolgens via de jachthavens en het Julianapark bij de werkhaven op de 
Schelphoek in het oosten te eindigen. Sterk verschillende en vaak multifunctionele woon-
werkmilieus, waar men naar hartenlust kan wonen, werken en recreëren. Maar dus ook 
een complex geheel aan wensen, eisen en vaak tegengestelde belangen. Naast het oplos-
sen van een aantal praktische problemen, moet het college van B&W meer voeling krijgen 
met de bewoners, ondernemers en bezoekers van onze havens en dat niet delegeren aan 
derden. De haven van Hoorn is inmiddels een kruitvat geworden, waarbij kleine inciden-
ten kunnen leiden tot grote ophef (viskiosk, snackbar). De volgende portefeuillehouder 
dient zich dan ook meer met de havens te gaan bemoeien dan tot heden het geval was. 
Dat is een flinke investering in energie en tijd, maar broodnodig om de rust te herstellen 
en het vertrouwen te herwinnen. Wellicht dat de instelling van een havenraad, met verte-
genwoordigers uit alle complexe geledingen, die praktisch adviseert bij het afwegen en 
oplossen van problemen, hierbij kan helpen.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• De heropening van de havenwinkel, zeker in het hoogseizoen en daar mensen laten 
 werken met nautische kennis; 
• De witte vloot welkom blijven heten, maar goede afspraken maken over de 
 voorwaarden en deze ook actief controleren; 
• Het terughalen van de historische vloot naar de Hoornse haven en het verbeteren 
 van de infrastructuur voor deze schepen. Historisch lint door de binnenstad; 
• Een betere afstemming en samenwerking tussen het Centrum Varend Erfgoed en 
 de overige gebruikers van de haven; 
• Het mogelijk maken van het gescheiden inzamelen van scheepsafval op het 
 Oostereiland. Dit is helaas tot op heden niet mogelijk; 
• Betere controle op en handhaving van foutparkeerders op het Oostereiland en in 
 het havengebied; 
• Onderzoek naar het maken van een Hoornse Havens app, waarop de belangrijkste 
 informatie staat en reserveringen van charterschepen en ligplaatsen mogelijk is. 
• Onderzoek naar de uitbreiding van de havenorganisatie en het functioneren van 
 havencoördinator en de havenmeesters in het bijzonder.

Sport
De ambitie was natuurlijk prachtig, maar Hoorn heeft helaas geen gelukkige hand wat be-
treft het inkopen van sportevenementen, zoals het WK Open Waterzwemmen en de Iron 
Man. De PvdA-Hoorn zet liever in op het financieel en organisatorisch ondersteunen en 
laten groeien van reeds bestaande lokale sportevenementen, zoals de Bontekoe Race en 
de Schutz Marathon. Deze evenementen hebben zich lokaal al bewezen, zijn diep gewor-
teld in de regio en daardoor zeer geschikt om landelijk verder uit te bouwen. Hoorn moet 
stoppen met het extern inkopen van grote namen, maar samen met lokale verenigingen 
en ondernemers eigen evenementen gaan ontwikkelen. Tot besluit willen wij een onder-
zoek naar waar het fout gegaan is in de fusie tussen de voetbalverenigingen Zwaluwen 30 
en Hollandia. Wij willen leren van de fouten die tijdens dit proces gemaakt zijn en kijken of 
we de onderhandelingen alsnog vlot kunnen trekken.
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het stimuleren van sport. Iedereen, rijk en arm, moet mee kunnen doen aan sport; 
• Het behouden van de sport en cultuurstrippenkaart;
• Het actief ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van organisatie, 
 financiën en de werving van vrijwilligers. 
• De openbare ruimte inrichten op meer bewegen en/of sportbeoefening;
• In elke wijk een sportvoorziening. Daarom willen we een onderzoek naar het effect 
 op de Grote Waal als Zwaluwen 30 naar het Julianapark verdwijnt;

Hoofdstuk 5: Kunst, Cultuur, Monumenten en Erfgoed

De Kunst en Cultuursector is belangrijk voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van 
Hoorn en West-Friesland. Het maakt van onze stad en regio een aantrekkelijke plek om te 
wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Deze sector heeft de afgelopen jaren 
helaas harde klappen gekregen door de coronacrisis. Musea en theaters moesten 
gesloten blijven en liepen daardoor veel inkomsten mis. Voor een gemeentelijk museum 
als het West-Fries maakt dat niet zoveel uit, maar voor zelfstandige musea en theaters wel. 
Er is gelukkig financiële steun aan de sector gegeven vanuit Den Haag en de provincie om 
de korte termijn effecten te dempen, maar wat er op de lange termijn staat te gebeuren is 
natuurlijk nog onbekend. 
De subsidie van de meeste instellingen in de kunst en cultuursector wordt sinds 2010 niet 
meer geïndexeerd. Dat komt inmiddels neer op een bezuiniging van 20%, met daar 
bovenop nog eens de gevolgen van de coronacrisis. Uit het rapport van de rekenkamer 
commissie blijkt dat Hoorn als centrum gemeente slechts een bescheiden financiële 
middenmoter is. De PvdA-Hoorn wil dat de Hoornse Kunst en Cultuursector niet alleen in 
woord (manifest) maar ook in gebaar weer gesteund gaat worden en de jaarlijkse indexa-
tie herstellen. 
De PvdA-Hoorn is zich bewust van het feit dat belangrijke spelers, zoals de bibliotheek in 
de binnenstad, Muziekschool en de Blauwe Schuit nog steeds geen nieuw onderkomen 
hebben en blijft zich hiervoor inzetten. Dit zal een fikse, maar broodnodige investering 
zijn, maar de ontwikkelingen in de Poort van Hoorn bieden ook prachtige kansen. Andere 
kunstuitingen in de stad blijven van belang voor een levendige stad. 
Het Museum van de 20e Eeuw heeft afgelopen jaar met minimale middelen de 1 
miljoen bezoekers aangetikt, wat een prestatie van formaat genoemd mag worden. 
De PvdA Hoorn wil kijken of dit succes verder uit te bouwen valt door samenwerking met 
het Museum RockArt of een betere locatie. 

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• 
 meedoen aan kunstzinnige activiteiten;
• Het terugbrengen van muziekonderwijs en instrumentenhuur in de sport en 
 cultuurpas (armoedebeleid);
• Het realiseren van goede en passende (nieuwe) huisvesting voor de  muziekschool, 
 de Blauwe Schuit en de bibliotheek;
• Het behouden van Manifesto als Poppodium, maar dit zou verzelfstandigd moeten 
 worden en naar een betere locatie dienen te verhuizen. Denk aan de Poort van 
 Hoorn of in de kleine zaal van Schouwburg Het Park;
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• Het realiseren van aangepaste huren voor culturele instellingen;
• Het voorzetten van stadsverfraaiing met gedichten of streetart, passend bij het  
 straatbeeld; 
• Het faciliteren van broedplaatsen met ondernemers en kunstenaars;
• Het realiseren van een openluchttheater bij de dijk/stadsstrand/ schouwburg 
 Het Park.
• Het behouden van Hotel Maria Kapel als kunstinstituut voor jong talent en 
 internationale  kunstenaars.
• Het handhaven van beleid kunst in de openbare ruimte;
• Het behouden van Expoost als belangrijke toevoeging voor het kunst en 
 cultuuraanbod;
• Het ontwikkelen en uitvoeren van een actieprogramma waarmee de 
 jongerencultuur een structurele plek krijgt op de agenda en op deze manier 
 jongeren worden betrokken bij de inrichting van gevoerd beleid;
• Het ondersteunen en uitbreiden van het Museum van de 20e Eeuw waar mogelijk;
• Het erkennen van het belang van de Schouwburg Het Park en de 
 horecavoorziening ’t  Hop en het gebruikersvriendelijk hiervan te optimaleren.

Monumenten en erfgoed
Hoorn is een prachtige gemeente met veel monumenten die gekoesterd dienen te 
worden. Van prachtige grote rijksmonumenten uit de Gouden Eeuw tot meer bescheiden 
gemeentelijke monumenten uit de 20e eeuw. Tezamen vertellen zij de geschiedenis van 
onze gemeente en maken haar aantrekkelijk om in te wonen, werken of te bezoeken. Het 
aanlichten van monumenten is goed voor de beleving, dus dat moeten wij op duurzame 
wijze voortzetten.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het koesteren van de vele monumenten in Hoorn;
• Het optimaliseren van Monumentendag als top evenement voor de stad en 
 daar moet (ook promotioneel) optimaal gebruik van gemaakt worden;
• Het voortzetten van de uitvoering erfgoedvisie, inclusief  handhaven 
 beleefbaarheidssubsidie;
• Het tentoonstellen van schatten die gevonden worden bij opgravingen en 
 projecten, zodat de geschiedenis van de stad zichtbaarder wordt. Niet alleen in 
 musea, maar ook in het straatbeeld door bijvoorbeeld een glasplaat over een 
 opgraving te leggen, zodat deze zichtbaar blijft;
• Het vaker openstellen van het historische riool op het Glop;
• Het uitbreiden van de ondersteuning voor monumenten eigenaren;
• Het investeren in herbestemmen monumenten;
• Het meer aandacht genereren voor het behoud en onderhoud  van 
 monumentale bomen;
• Het in lijn trekken van het straatmeubilair in de historische binnenstad met de 
 historische uitstraling;
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• Het stimuleren van de dialoog over de geschiedenis van Hoorn met respect 
 voor ieders visie om zo in gezamenlijkheid de gevoeligheden ruimte te bieden en te 
 komen tot een voor ieders passend compromis. Dit zou gerealiseerd kunnen 
 worden door het organiseren van bijeenkomsten over onze historie waarin het 
 gesprek breder moet worden getrokken dan enkel over een standbeeld, een 
 terugkerend referendum en blijvend aandacht geven aan de Hoornse 
 geschiedenis in het West-Fries Museum;
• Het zeer terughoudend zijn in bouwinitiatieven op de linten, ook daar het beschermd 
 stadsgezicht behouden;
• Het strikt handhaven van het beleid waar het gaat  om reclames op gevels in de 
 historische binnenstad.

Hoofdstuk 6: Wijken

Wijken 
Wijken en dorpen hebben in Hoorn ieder hun eigen identiteit en dynamiek. Traditioneel 
krijgt de binnenstad van Hoorn het meeste aandacht. Dat is niet altijd terecht. Ook overige 
wijken moeten prettig zijn om in te wonen en te verblijven. We vinden dat er meer aan-
dacht moet zijn voor het groen in de wijken en voor de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Nu gebeurt dat teveel achteraf: “ als het te bar wordt, worden er verbeteringsmaatregelen 
genomen”. Wij willen dat voorkomen. De wijken moeten altijd aan een minimum kwali-
teitsniveau voldoen. 
De inclusieve samenleving is een belangrijk uitgangspunt bij de benadering van de wijken 
en dorpen. Het gaat hierbij om het verminderen van eenzaamheid, het bieden van prak-
tische ondersteuning aan kwetsbare inwoners, het bevorderen van wederkerigheid, het 
verbeteren van de informatievoorziening, elkaar ontmoeten en ondersteunen, het geven 
van ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden, het begeleiden van jonge-
ren die zonder school of zonder werk thuis zitten, het begeleiden van kwetsbare ouderen 
zonder werk. 
De wijk en haar bewoners als uitgangspunt nemen om positieve veranderingen te laten 
plaatsvinden is dus ons motto. 

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het beschikbaar maken en behouden van wijkbudgetten, zodat bewoners zelf hun 
 wijk mede vorm kunnen geven. Eigenaarschap over de wijk vergroot de 
 gezamenlijke verantwoordelijkheid over onze straten en buurten; 
• Het behouden van wijkcentra. Zij zijn de openbare huiskamer van de wijk, een 
 ontmoetingsplek die tegelijk een cruciale functie hebben in educatie 
 (trainingen, scholing), saamhorigheid (culturele evenementen) en het bestrijden v
 an overlast (biedt hangjongeren een plek binnen). Daarom moeten dit worden 
 ondersteund; 
• Het continueren en stimuleren van de samenwerking met bewonersverenigingen; 
• Het samen met de wijken creëren van ‘kwaliteitsplekken’. Het is financieel veelal 
 niet haalbaar om de gehele openbare ruimte van een wijk op een hoog 
 kwaliteitsniveau te brengen. We willen wel samen met de wijk kijken hoe dat 
 verbeterd kan worden. Daarnaast willen we in elke wijk speciale plekken in de 
 openbare ruimte creëren die een duidelijke onderscheidende uitstraling hebben;
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Leefomgeving
Van leven in een mooie groene wijk word je vrolijker. Inmiddels is wel bewezen dat een 
goede en fraaie woonomgeving positief bijdraagt aan woongenot en gezondheid. Daar-
om willen we op wijk-, straat- en tuinniveau aandacht voor de woonomgeving. Dat doen 
we samen met de bewoners.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het rekening houden met de positieve effecten van een goede woonomgeving op 
 de leefbaarheid en de gezondheid, bij herinrichting van wijken en straten;
• Het op korte termijn al ‘kwaliteitsplekken’  creëren bij wijkcentra of andere 
 markante wijkpunten. Dat samen met de wijkbewoners;
• Het meer aandacht genereren voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de vele 
 parken in Hoorn. Zodat ze ook aansluiten bij de jeugd;
• Het meer aandacht geven in wijk en beheerplannen aan de belevingswaarde van 
 de openbare ruimte. Niet standaard het oude vervangen, maar nadenken over 
 mogelijke verbeteringen;
• Waar mogelijk het parkeren buiten de speelomgeving van kinderen realiseren;
• Waar mogelijk en gewenst speelstraten i.p.v. autostraten 
 (wel met handhaving van een goede bereikbaarheid);
• Meer markante punten / ‘grappen’ in de openbare ruimte 
 (bijvoorbeeld de muurschilderingen op de gevels van flats);

Integratie en inclusie
De PvdA-Hoorn vindt dat er moet worden ingezet op verbinding in deze vrije 
samenleving die door diversiteit en veelkleurigheid wordt gekenmerkt, waarin vele 
geluiden en tegengeluiden hoorbaar zijn en waarin verschillende krachten en 
tegenkrachten op elkaar inwerken. De PvdA-Hoorn kiest voor een inclusieve samenleving, 
waarin we omkijken naar elkaar, waarin we kunnen omgaan met verschillen en we 
weerbaar zijn in een wereld die steeds sneller verandert. Dat betekent dat we kijken naar 
wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Juist die inclusieve samenleving vraagt extra 
aandacht voor de collectieve belangen van mensen die het vertrouwen in diezelfde 
samenleving dreigen te verliezen.
Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten, het delen van risico’s: het zorgt 
voor een fijnere samenleving en het is de manier om mensen meer zekerheid over huis, 
baan en zorg te geven. 
De PvdA-Hoorn vindt dat Hoorn een stad moet zijn waarin iedereen er zeker van kan zijn 
dat je jezelf mag zijn. Voor het recht van vrouwen op zelfbeschikking over hun leven en 
lichaam. Voor de gelijke behandeling van man en vrouw, hetero en homo, trans en queer. 
Voor de vrijheid van meningsuiting. Voor de vrijheid om te geloven wat je wilt, zolang we 
ook samen streven naar emancipatie, gelijkwaardigheid en de vrijheid van een ander.
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een veilige leefomgeving waarin  
 iedereen zichzelf mag en kan zijn;
• Het bekend maken van Nederlandse normen en waarden;
• Het stimuleren van burgerschapsvorming op scholen, daarbij gebruik maken van 
 lokale initiatieven;
• Het onderzoek doen naar het verplichten van taalonderwijs voor alle statushouders;
• Het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van 
 spreekvaardigheid;
• Het beter begeleiden van statushouders in Hoorn;
• Het beter begeleiden middels maatwerk van statushouders na hun eerste jaar;
• Het leveren van maatwerk door bijvoorbeeld getrapte toegang tot de arbeidsmarkt 
 voor statushouders te stimuleren;
• Het aanpakken van frauduleuze taalbureaus;
• Het investeren in gemengde wijken, door statushouders verspreid door de stad te 
 huisvesten;
• Het realiseren van werkplekken voor statushouders;
• Het ondersteunen van bedrijven bij het in dienst nemen van statushouders;
• Het aanstellen van een regenboog coördinator bij de politie;
• Het bestrijden van geweld tegen de LHBTIQA+ gemeenschap (denk bijvoorbeeld 
 aan Roze in Blauw stimuleren);
• Het bestrijden van discriminatie en racisme;
• Het bevorderen van initiatieven die het anoniem solliciteren mogelijk maken;

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op per wijk:
Bangert/Oosterpolder
• Het realiseren van een geldautomaat in het winkelcentrum; 
• Meer groen/plekken om te wandelen; 
• Het versterken van het winkelgebied; 
• Het verbeteren van de doorvaarbaarheid binnen de wijk en richting Zwaagdijk;
• Het verbeteren van de verbinding tussen fietsers en voetgangers naar de Foodcourt.

Grote Waal 
• Het geven van extra aandacht voor de wensen vanuit de wijk, zodat het Stadsstrand 
 goed aansluit bij de wijk Grote Waal.; 
• Het oog blijven houden voor eigen sportvoorzieningen in de wijk. Als raad zijn we 
 nauwelijks betrokken bij de voorgenomen en afgeketste fusie tussen Hollandia en 
 Zwaluwen 30. We zien graag een eigen voetbalvereniging in de Grote Waal. De wijk 
 is daar groot genoeg voor. Bovendien vinden we dat een levendig verenigingsleven 
 in de wijken bijdraagt aan het prettig wonen in wijken; 
• Het aandacht blijven geven het mogelijk verdwijnen van Zwaluwen 30. We zouden 
 dat liever voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan willen we graag dat er iets 
 aantrekkelijks voor jongeren voor terugkomt, zoals een sportschool.
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Binnenstad 
• Een autoluwe binnenstad. Wel met een goede bereikbaarheid voor bewoners en 
 bezorgend verkeer; 
• Het inzetten op het realiseren van een binnenstad die meer een verblijfsgebied 
 wordt met de auto als gast. Parkeren voor bewoners moet mogelijk blijven in de 
 binnenstad en laden / lossen en ophalen van ‘zware ‘ artikelen moet mogelijk blijven; 
• Het beperken van zwaar verkeer binnenstad;
• Het realiseren van een intelligenter verkeersregulatiesysteem ( bijv. nummerbord 
 toegang, verwijzing naar vrije parkeerplaatsen); 
• Het parkeren voor bewoners waar mogelijk uitbreiden. Op zoek gaan beter dubbel
 gebruik van al beschikbare parkeerplaatsen; 
• De toegankelijkheid van de wandelboulevard langs de Westerdijk garanderen, ook 
 voor minder validen is belangrijk. Plaats toevoegen waar ook voor minder validen de 
 waterlijn goed bereikt kan worden. 
• Het voortzetten wisselende beelden presentatie langs de Westerdijk en de Hoornse 
 kust (inclusief soms controversiële kunstuitingen); 
• Het toevoegen van enkele markante en aansprekende kunstwerken; 
• Het aandacht geven aan de problemen die bewoners ervaren tijdens evenementen 
 en de relatie tussen bewoners en organisatoren versterken; 
• Het evalueren van systematiek van nummerbord (grote ergernis bij vele 
 parkeerders); 
• Het behouden van het Julianapark;

Hoorn Noord en Venenlaankwartier 
• Het onderzoeken van de verkeerscirculatie systeem in het Venenlaankwartier. 
 Wij vinden dat het in de recente onderzoeken niet voldoende goed is onderzocht op 
 betere mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling; 
• Het behouden en ondersteunen van het eigen karakter van de wijk. Bewoners 
 wonen er soms al generaties; 
• Het ondersteunen van Het Praethuys ’t Slot dat een duidelijke functie heeft in 
 de wijk;
• Het opknappen van het Julianapark, attractiever en aantrekkelijker maken 
 (met name voor jeugd). Het park is een uniek op de rand van stad en water. 
 We willen dat zo houden; 
• Het strand in het Julianapark geschikt maken en houden voor diverse 
 gebruikersgroepen. Ook gezinnen moeten er veilig en prettig kunnen recreëren 
 (het is te zot voor woorden dat een klein groepje intimiderende jongeren dat 
 verstoort); 
• Het realiseren van een preventieve aanpak in het Julianapark om zo vandalisme te 
 voorkomen. Ook in 2021 was er overlast (intimiderende groep jongeren), 
 dat is achteraf opgelost; 
• Het behouden van evenementen, maar die moeten de kwaliteit van het park 
 strand niet aangetasten (goede trend behouden); 
• Het onderzoeken van de mogelijkheid om een stad camping te realiseren. 
• Het verbeteren van de verbinding tussen Julianapark en leisure locatie Schelphoek 
 (pontje o.i.d.);
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Zwaag
• Verbeteren verkeersveiligheid en terugdringen van overlast door te hard rijden over 
 de Dorpsstraat;
• Het verbeteren van de doorvaarbaarheid binnen de wijk.

Blokker 
• Verbeteren verkeersveiligheid en terugdringen van overlast door te hard rijden over  
 de Kloosterhout en Westerblokker;
• Het verbeteren van de doorvaarbaarheid binnen de wijk.

Kersenboogerd 
• Het tegengaan van overlast van zwerfafval en grof vuil;
• Het vergroten van de veiligheid in de wijk en rondom het station;
• Het terugbrengen van rood-witte paaltjes op fietspaden om zo de 
 verkeersveiligheid te vergroten;
• Het vaststellen van een duidelijk beleid voor het plaatsen van elektrische laadpalen;
• Het behouden van sociale huurwoningen in de wijk, aandringen op nieuwbouw van 
 sociale huurwoningen bij Intemaris;
• Het vergroenen en/of moderniseren van de buitenruimte Betje Wolfplein;
• Het doorontwikkelen van het stationsgebied;
• Het ontwikkelen van een eerlijk warmtenet in de wijk.

Risdam Noord en Zuid
• Het tegengaan van overlast rondom de parkeerplaats bij Zwaagdijk;
• Het behouden van het Risdammerhout park;
• Het stimuleren van gesprekken met wijkbewoners om zo gezamenlijk te komen tot 
 een gedragen invulling van de verbeteringen rondom de verschillende 
 sportverenigingen;
• Het behouden van de bibliotheekfunctie;
• Het versterken van de rol van bewoners en ondernemers bij het ontwikkelen van 
 veiligheidsbeleid;
• Het voorkomen van illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing door 
 het stimuleren van een gezamenlijke aanpak van woningbouwcoöperaties, 
 brandweer, gemeente, politie en anderen;

Hoofdstuk 7: Grote projecten

Poort van Hoorn
De plannen voor de “Poort van Hoorn” zijn op hoofdlijnen vastgesteld. De basisfilosofie 
van de ontwikkeling: “een aansprekend gebied waar de kwaliteit van verblijven belangrijk 
is” spreekt aan. We zien echter wel mogelijkheden om het plan nog verder te verbeteren. 
De Poort van Hoorn is over enkele jaren een belangrijk gebied voor Hoorn. Nu is het ge-
bied rondom het station nog een parkeervlakte met als belangrijkste functie openbare 
mobiliteit. Dat laatste willen we behouden en versterken. De parkeervlaktes willen we om-
vormen tot een prettige woon, werk en leefomgeving waar ook culturele voorzieningen 
een plaats krijgen.
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Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Voldoende sociale woningbouw, ook in dit gebied; 
• Ook voldoende woningbouw voor jeugd en starters; 
• Uitgangspunt voor de PvdA is parkeren aan de rand van de binnenstad 
 gecombineerd met prettige wandelroutes naar en door de stad; 
• Het parkeren voor bezoekers en bewoners in de Poort van Hoorn half ondergronds 
 (of onder verhoogd maaiveld). We vinden het bouwen van bovengrondse 
 parkeerkolossen verspilling van ruimte en schadelijk voor de leefomgeving; 
• Een busremise (busgarage) is het gebied plaatsen i.p.v. uitplaatsen. Deze kan 
 half ondergronds onder bebouwing of onder het busstation; 
• Een busstation onder bebouwing i.p.v. onder een glazen kap; 
• Herstel van een deel van de stadsgrachten. Dit ter verfraaiing van de omgeving maar 
 ook voor het opvangen van regenwater bij heftige neerslag; 
• Het gebied wordt intensief bebouwd. Toch zien we voldoende kansen om het een 
 groene uitstraling te geven door traditioneel groen, maar ook bijvoorbeeld 
 groene gevels en daken (daktuinen); 
• Unieke identiteit aan het gebied geven. Het risico is aanwezig dat elke ontwikkelaar 
 zijn eigen plannetje maakt en daarbij onvoldoende rekening houdt met de 
 samenhang van het geheel. Daarom willen we een aantal unieke 
 randvoorwaarden gaan benoemen die zorgen voor een eenheid in verscheidenheid 
 (voorbeelden: Gouden Eeuw kenmerken, kleurstellingen, groene gevels, 
 randvoorwaarden aan bouwtype / detaillering) 

West-Friesland  
Gemeente Hoorn is de centrum gemeente voor West-Friesland. Alhoewel Hoorn qua 
inwoners en ambtelijk apparaat de grootste gemeente is in West-Friesland is ze toch 
voor veel beleidsgebieden te klein. Daarom zijn er de afgelopen decennia veel samen-
werkingsverbanden opgericht (ca. twintig stuks). De meeste samenwerkingsverbanden 
zijn van Rijkswege opgelegd. Via die samenwerkingsverbanden wordt tegenwoordig veel 
geregeld (huisvuil, omgevingsvergunningen / milieuvergunningen, gezondheidszorg, 
sociale voorzieningen, etc.). De samenwerkingsverbanden hebben wel voor de nodige 
kwaliteitsverbetering gezorgd maar niet voor de voorgespiegelde kostenreducties. 
We denken dat u als bewoner dagelijks meer te maken heeft met die samenwerkingsver-
banden dan met de gemeente. Het is dan ook uitermate vreemd dat de gemeente(raad) 
in de praktijk slechts weinig invloed kan uitoefenen op het functioneren van de samen-
werkingsverbanden. In theorie is alles wel geregeld, maar om die theoretische mogelijk-
heden als raadslid ook daadwerkelijk te benutten is nauwelijks te doen. 
We staan zeer positief tegenover regionale samenwerking. Het is domweg een noodzaak. 
Alle beleidsvelden hebben een regionale component. Denk daarbij aan krapte woning-
markt, infrastructuur, regionale economie, kunst en cultuur, recreatie etc. Als PvdA-Hoorn 
willen we echter meer regie op de samenwerkingen. 

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Een op goed functionerende regionale samenwerking met een duidelijke 
 aansturing vanuit de raden; 
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• Het opdracht geven aan het Pact van West-Friesland om de manier van invloed  
 uitoefenen op de samenwerkingsverbanden beter te regelen. Wel op een 
 dusdanige wijze dat de invloed van de verschillende raden ook daadwerkelijke in de 
 praktijk mogelijk wordt (dus niet theoretisch bureaucratisch). Een hulpmiddel 
 tot stand brengen in de vorm van duidelijke prestatie indicatoren van de 
 verschillende gemeenschappelijke regelingen;
• Pact van West-Friesland opdragen om de prestaties van de regionale 
 samenwerkingsverbanden van de afgelopen 10 jaar inzichtelijk te maken. 
 Omgevingsdiensten die niet functioneren moeten we proberen te voorkomen 
 (rijksonderzoek toonde disfunctioneren van vele omgevingsdiensten aan) 
• De regio op het gebied van economie, milieu, toerisme verder op de kaart zetten; 
• De (pré) promotie van het door de PvdA Hoorn geïnitieerde Stadsstrand met de 
 regio te bespreken opdat het strand een duidelijke regionale functie gaat krijgen en 
 zo mogelijk ook een aparte reden om Hoorn te bezoeken; 
• De Omringdijk/ Markermeer meer onderdeel laten uit- maken van de 
 West-Friese exposure; 
• Regiobos in de buurt van Hoorn. Het zonnepark bij Berkhout is daarvoor geschikt 
 (voormalig en mislukte distripoort); 
• Alert zijn op infrastructuur ontwikkelingen die van groot belang zijn voor Hoorn. 
• Initiatieven om de West-Friese geschiedenis te beschrijven ondersteunen.

Stadsstrand
Al in 2008 heeft de PvdA-Hoorn het initiatief genomen om in combinatie met de dijkver-
sterking een stadsstrand te ontwikkelen. Dat paste goed bij het zandige vooroever con-
cept (dat is feitelijk al een strand). Kort gezegd komt dat neer op de aanleg van de voor-
oever door HHNK en het verder inrichten van de vooroever door de gemeente Hoorn. Het 
basisidee was om voordelig mee te liften met de dijkversterking. Het is duidelijk dat de 
afgelopen collegeperioden dat deel van het idee niet is overgenomen. Het stadsstrand 
wordt ons inziens ettelijke miljoenen te duur. Niet omdat het zoveel beter wordt, maar… 
Vanwege geheimhouding door het college op diverse stukken is het ons onmogelijk om 
daar echte duidelijkheid over te krijgen en dus te geven.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Transparante communicatie over kosten en baten van het Stadsstrand; 
• Zorgen dat het Stadsstrand een levendig strand wordt dat ook aantrekkelijk is 
 voor jeugdige bezoekers; 
• Meer en vooral verschillende strandtenten, één is te weinig voor het aantrekken van 
 een breed publiek en het bedienen van een groot achterland; 
 (ook plaats voor foodtrucks); 
• Grotere betrokkenheid van de bewoners o.a. van de Grote Waal bij de verdere 
 vormgeving van het Stadsstrand 
• Een mooi, maar niet onnodig duur, Stadsstrand..
• Onderzoek naar stadscamping / camperplaatsen. Dit kan de sociale controle 
 vergroten;
• Realiseren van een openluchttheater bij de dijk/ schouwburg Het Park;
• Onderzoeken of de uitstraling en het kwaliteitsniveau van de horeca voorziening 
 van Het Park niet beter kan aansluiten bij het Stadsstrand. Is het prachtig gelegen 
 buitenterras niet geschikt te maken als een “kwaliteits zeestrand terras’?
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• Het onderzoeken of delen van de dijk van Koggenland geschikt zijn voor een 
 mountainbike route. Het stadsstrand zelf is minder geschikt voor een 
 mountainbike route, daar is echter wel behoefte aan. 

Hoofdstuk 8: Macht en Tegenmacht 

Macht en tegenmacht 

De politiek raakt ieder aspect van ons dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat 
de raad, inwoners, organisaties een goede toegang hebben tot informatie over de beslui-
ten en de processen tot die besluiten. Transparantie staat hierbij centraal, want transpa-
rantie vergroot het vertrouwen in ons bestuur van Hoorn.

Voor de PvdA-Hoorn betekent dit dat wij inzetten op:
• Dat alle informatieavonden opgenomen worden en dat vergaderingen alleen bij 
 hoge uitzondering besloten worden gehouden; 
• Dat aanbestedingen volgens strikte richtlijnen gevolgd dienen te worden zodat 
 grijsgebieden zo veel mogelijk voorkomen worden;
• Een lokale ombudsman die toeziet op een transparante besluitvormingsprocedure 
 en gemachtigd actie te ondernemen wanneer er twijfels zijn over de openheid van 
 processen. Deze wordt aangesteld door de provincie/overkoepelend orgaan (iets 
 waarbij lokale partijen geen vinger in de pap kunnen krijgen om invloed uit te 
 oefenen); 
• Een versterkte rol van de rekenkamer; 
• Dat informatie zo veel mogelijk openbaar en goed vindbaar wordt, alleen bij 
 uitzondering wordt dit niet met het publiek gedeeld. Er moet actief, ook op 
 gemeentelijke informatiekanalen gedeeld worden wat de reden hiervan is; 
• WOB-verzoeken efficiënt behandeld dienen te worden (lees geen onnodige 
 pakken papier voor de indiener) met een goede communicatie tussen de indiener 
 en de gemeente; 
• De agenda’s van de wethouders en burgemeesters openbaar worden; 
• Een openbaar register waarbij partijen die meedoen met de lokale verkiezingen  
 inzichtelijk moeten maken waar zij hun gelden vandaan halen. De lokale 
 ombudsman ziet hierop toe;
• Een lobby activiteiten register; 
• Transparante communicatie van gemeentelijk beleid. Beleidsinformatie en 
 beleidsstukken dienen daarom eenvoudig gevonden te kunnen worden door 
 inwoners op de gemeentelijke sites. Een efficiënte archivering van beleid is dus 
 cruciaal, denk bijvoorbeeld aan een informatieregister.
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