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De mouwen opstropen

D66 houdt van problemen oplossen. Wat
ingewikkeld is weer simpel maken. Met eerlijke
politiek en door initiatief. Dat past bij ons. Niet
afwachten of afschuiven, maar actie ondernemen
en zelf de touwtjes in handen nemen. En
omdat we daarbij nooit ondoordacht te werk
gaan, ligt voor u het democratisch vastgestelde
verkiezingsprogramma van D66 Hoorn voor de
raadsperiode 2018 - 2022.
In dit verkiezingsprogramma staat natuurlijk wat u
van ons kunt verwachten. Bekende D66-onderwerpen
als onderwijs, groen en democratisering. Maar vooral
ook actief burgerschap. Want zo herkent u D66. Wij
gaan uit van de kracht van mensen zelf. Want een
mooie stad maken we niet alleen. Dat doen we samen.
Samen met onze kiezers en alle Horinezen willen we
vasthouden en versterken wat Hoorn een prachtige
stad maakt.
En gelukkig is Hoorn een stad waar veel initiatief
wordt genomen. Mensen die hun nek uitsteken voor
toegankelijke zorg of een bruisende binnenstad. Met
slimme ideeën voor een schone stad of beter vervoer.
Of de mouwen opstropen voor verbindend onderwijs
of betaalbaar wonen. D66 vindt dat deze initiatieven
nog meer aangespoord en beloond moeten worden.
Want initiatief nemen vergt lef. Lef om de eerste stap
te zetten. Lef om een fout te durven maken. En lef om
door te zetten.
D66 vindt dat we deze initiatiefnemers moeten
koesteren en ruimte moeten bieden om hun ideeën
vorm te geven. Zij zijn belangrijk voor onze stad.
Het past bij onze opvattingen die meer dan 50 jaar
geleden de redenen waren om de partij op te richten.
Mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt
en hoe zij hun eigen stad en leven inrichten.
En daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen
dat in deze tijd onder druk staat, maar misschien
wel belangrijker is dan ooit. Dus geen onnodig
belemmerende regels. Maar vertrouwen hebben in
onze professionals die in de zorg en onderwijs werken.
Vertrouwen dat zij de juiste keuzes willen maken.
Geloven in het goede van mensen.
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En ook daar kunt u D66 aan herkennen. Optimisme.
Zonder de ogen te sluiten voor wat niet goed gaat in
Hoorn, wil D66 Hoorn investeren in schone energie,
het creëren van voldoende werkgelegenheid, het
bouwen van nieuwe woningen en zorgen voor een
goede bereikbaarheid. Waarbij altijd oog blijft voor
de wereld om ons heen. Voor mensen die vastlopen
of niet mee kunnen komen. Voor de natuur, het groen
en de dieren. Voor gezondheid en welzijn van de
inwoners van onze stad.
Vanuit waarden die wij in Nederland belangrijk
vinden: de vrijheid jezelf te zijn, investeren in
mensen, volop kansen krijgen, samen delen, denken
aan de toekomst. Deze waarden zijn onze rode
draad voor ons werk in de gemeenteraad. Zonder
valse beloftes, maar met geloofwaardige politiek.
Door eerlijk te zijn wanneer iets niet kan. Want alles
tegelijk doen kan niet. Er moeten keuzes gemaakt
worden. En die keuzes kunt u terugvinden in dit
verkiezingsprogramma. Hiermee kijken wij met veel
optimisme vooruit om verder te bouwen aan onze
mooie stad. Samen met elkaar.
Arwin Rood, lijsttrekker
Hendrik Fongers, afdelingsvoorzitter
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01

A.C.A. (Arwin) Rood
Boogschutter 80
1622 CE Hoorn
06 27 46 13 56
arwin.rood@d66hoorn.nl

02

E. (Elsbeth) Broerse
Wabenstraat 25
Beroep : verpleegkundige
1624 GM Hoorn
Wijk
: Hoorn-Noord
06 14 44 00 24
elsbeth.broerse@D66hoorn.nl

03

N.S.L. (Niek) Heijne
Grote Oost 7
1621 ET Hoorn
06 18 42 11 24
niek.heijne@d66hoorn.nl

04

B.J. (Bart) Bakker
Jan Molenwerfstraat 27
1624 TP Hoorn
06 46 28 04 01
bart.bakker@d66hoorn.nl

05

T.W.Y. (Tim) Peschke
Drieboomlaan 196
1624 BS Hoorn
06 42 29 99 71
tim.peschke@d66hoorn.nl

06

I.A. (Irene) Hamersma
Stoelenmatter 25
Beroep : voorzitter huurdersvereniging
1625 WP Hoorn
Wijk
: Risdam-Zuid
06 31 02 88 46
irene.hamersma@d66hoorn.nl

07

Patrick Avontuur

08

Otto Klaren

09

Wim Mul

10

Jos Renckens

11

Peter Westenberg

12

René Bruijne

13

Arthur Helling.

Beroep : ondernemer/grafisch vormgever
Wijk
: Grote Waal

Beroep : Notarieel medewerker
Wijk
: Binnenstad

Beroep : communicatie manager
Wijk
: Hoorn-Noord

Beroep : afdelingsleider vmbo-tl/havo
Wijk
: Hoorn-Noord
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Richtingwijzers
D66

In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete
oplossingen voor vraagstukken die nu
spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het
raadswerk is veel gevarieerder dan wij nu
kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld
vraagstukken bij die in dit programma beperkt
of zelfs geheel niet aan de orde komen.
Daarom hebben wij onze uitgangspunten en
ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Bij
twijfel zal een gekozen vertegenwoordiger
deze richtingwijzers zwaarder laten wegen
dan de oplossingen die bij het schrijven van
dit programma nog logisch en verdedigbaar
waren, maar niet veel later door de feiten al
weer zijn achterhaald.
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Vertrouw op
de eigen kracht van mensen

Streef naar een duurzame
en harmonieuze samenleving

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze
steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen
dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.
De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en
wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat
mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is
veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid
kan doen.

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen. Dat geldt voor de
mensen om ons heen en voor onze omgeving. De
aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel.
We willen stoppen met het uitputten en vervuilen
van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie
over natuur en milieu niet het behoud, maar de
aantasting van natuur en milieu beargumenteerd
wordt.

Denk en handel
internationaal

Koester de grondrechten
en gedeelde waarden

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij
alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke
effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland
wordt. Internationale samenwerking en economische
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met
minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof,
seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde
vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief
respect voor onze democratische rechtsstaat,
zijn voor ons centrale waarden. Die waarden
zijn universeel en zonder meer bovengeschikt.
Wij beschermen de grondrechten van onszelf en
anderen.

Beloon prestatie
en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid
ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk
mensen en vinden dat mensen die uitmuntend
presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij
willen een dynamische, open samenleving waarin
iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen
te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan
ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om
welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel
mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk
en economisch proces, want daar worden we
allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf
niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
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Versterk de controle op
de macht en geef ruimte
aan burgerinitiatieven

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid en naar een
samenleving waarin iedereen zichtbaar zichzelf
kan zijn. In deze samenleving bepalen mensen zelf
hoe zij hun leven inrichten, maar ze houden wel
rekening met elkaar en blijven verbonden met de
samenleving. Daarom is onze lokale democratie zo
belangrijk. De mensen bepalen wie hen bestuurt
en wat de bestuurders doen. Het is dan ook van
groot belang dat overheden zich aan de door
henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn.
Lokale democratie
De lokale politiek staat steeds verder van de samenleving af. Gemeenten krijgen meer taken, politieke
partijen hebben moeite om goede mensen te vinden,
de lokale journalistiek heeft weinig middelen,
publiekstribunes zijn vaak leeg bij vergaderingen en
de gemiddelde werkdruk van een raadslid neemt toe,
waardoor hij of zij steeds minder toekomt aan het vervullen van zijn of haar volksvertegenwoordigende rol.
Democratische controle
Om de lokale democratie goed te laten functioneren,
is het van groot belang dat haar bestuur gecontroleerd
wordt door een onafhankelijk orgaan. De lokale en
landelijke pers zou deze taak moeten vervullen, maar
nu vooral de lokale pers onvoldoende middelen heeft
om haar werk goed te doen, staat haar controlerende
functie onder druk. D66 ziet voor de overheid de taak
weggelegd om haar eigen tegenspraak te organiseren
als de samenleving of markt dat niet doet.
D66 vindt (onderzoeks)journalistiek van groot belang
voor de controle van de macht en de transparantie in
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het openbaar bestuur. Daarom willen we de lokale journalistiek versterken, zonder de onafhankelijke positie
van journalisten aan te tasten, bijvoorbeeld door onder
nader te bepalen voorwaarden lokaal, maar bij voorkeur regionaal, middelen beschikbaar te stellen.
Communicatie
De samenleving verandert in hoog tempo. Door het
gebruik van moderne communicatiemiddelen en snel
ontwikkelende technieken wordt de wereld steeds
kleiner. Informatie over gezamenlijke vraagstukken
wordt gedeeld en daardoor komen problematiek
en oplossingen van over de hele wereld binnen
handbereik.
Er wordt tegenwoordig via veel kanalen gecommuniceerd en dat aantal groeit per dag. Men is gewend
geraakt aan snelle antwoorden en vele keuzemogelijkheden. Voor een organisatie als een gemeente is het
dus belangrijk om een goed werkende afdeling communicatie te hebben van waaruit niet alleen gezonden
wordt, maar ook ontvangen. Op die manier ontstaat
een dialoog tussen een gemeente en haar inwoners.

Verkiezingsprogramma D66 Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022

D66 streeft naar:
•	
een goed uitgeruste afdeling communicatie, die
gebruikmaakt van de vele digitale kanalen om met
de inwoners te communiceren;
•	
dat de communicatieafdeling op informerende
wijze contact houdt met de inwoners en
ondernemers. Het college krijgt ondersteuning
van een communicatieadviseur die organisatorisch
losstaat van de communicatieafdeling. Zo wordt
berichtgeving vanuit de gemeente duidelijker
verspreid in minder politieke taal, wat een betere
relatie met inwoners en ondernemers oplevert;
•	
dat de digitale kanalen van de gemeente duidelijk
herkenbaar zijn als van de gemeente Hoorn. Privéaccounts worden niet gebruikt, zodat inwoners en
ondernemers weten dat zij praten met de gemeente
Hoorn.
Neutraal, transparant en helder
Iedereen heeft sneller en makkelijker dan voorheen
toegang tot een grote hoeveelheid informatie
van over de hele wereld, waardoor ieder individu
zelfstandig een eigen mening kan vormen. Niet
alle informatie is echter even betrouwbaar.
Iedereen heeft zijn eigen gelijk en in de grote brij
van informatie is altijd wel een bron te vinden
die dat bevestigt. Men kijkt ook met steeds meer
wantrouwen naar de informatie vanuit de overheid.
D66 vindt het cruciaal dat berichten vanuit de
gemeente en haar partners neutraal, transparant,
informerend en helder voor iedereen beschikbaar
zijn.
D66 streeft naar:
•	
een neutrale uitstraling van de raad, vlaggen,
plakkaten en ander soortgelijk uiterlijk vertoon zijn
daar niet bevorderlijk voor en horen daarom niet in
de raadzaal;
•	
dat de gemeente begrijpelijk communiceert met
inwoners: ‘Helder Hoorns’ en op leesniveau B1.
Goed bestuur
Een goed bestuur neemt beslissingen in het belang
van zijn stad en haar inwoners. Het stapt over zijn
politieke tegenstellingen en grenzen heen en legt
verantwoording af. Een politieke partij moet sterk
genoeg zijn om haar standpunten in de raad uit te
leggen en zo anderen ervan te overtuigen dat ze
juist zijn. Op die manier kan een besluit genomen
worden waar iedereen achter staat. Samenwerking
is niet alleen effectief, maar ook onvermijdelijk
om taken goed uit te voeren. Juist in deze tijd van
versnippering en polarisatie dient dat het belang van
de inwoners.
D66 streeft naar:
•	
collegedeelname en een akkoord op hoofdlijnen.
Op die manier is er ruimte voor wisselende
meerderheden in de raad op onderwerpen die geen
onderdeel uitmaken van het coalitieakkoord. Dit
maakt het bestuur opener voor iedereen en zorgt
ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen
van inwoners en ondernemers.
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Directe democratie en inspraak
Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar
haar inwoners luistert. De gemeente neemt immers
beslissingen die directe invloed hebben op inwoners.
Bovendien kennen inwoners hun buurt het beste
en weten zij wat er nodig is. Directe democratie en
moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een
belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de invoering van de omgevingswet
vanaf 2021 ook van de gemeenten. Voor D66 is het
belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren,
ook de groepen die normaal gesproken niet gehoord
worden, zoals de jeugd en minder mondige inwoners.
D66 streeft naar:
•	
een initiatievenloket voor inwoners, waarmee
lokale ideeën en initiatieven vanuit de samenleving
worden gefaciliteerd, vergelijkbaar met het goed
functionerende Hoornse Initiatieven Platform (HIP)
van het domein ruimtelijke ontwikkeling;
•	
het structureel reserveren van een budget voor
initiatieven vanuit de samenleving;
•	
het gebruik van een mix aan instrumenten om
inwoners te betrekken bij de meningsvorming en
besluitvorming;
•	
het zo vroeg mogelijk betrekken van de inwoners
bij het besluitvormingsproces door ‘beginspraak’ te
organiseren, het project stadskracht te continueren
en uit te breiden;
•	
het vooraf geven van duidelijke kaders door de
gemeente voor de inspraak en het achteraf uitleggen
waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen;
•	
het geven van een stem aan jongeren in een
jongerenraad die met concrete middelen invloed
heeft op de besluitvorming in de gemeenteraad.
Die hoeft niet fysiek bijeen te komen, maar kan
bijvoorbeeld via een app of ander digitaal platform
zijn mening geven;
•	
aandacht voor ‘gedeelde geschiedenis’ om inwoners
met verschillende achtergronden - zoals cultuur,
geslacht, geboorteland en leeftijd - met elkaar te
verbinden;
•	
het gebruik van geschiedenis en het Westfries
Museum om problemen van deze tijd meer duiding
te geven;
•	
aandacht voor ‘lokale mensenrechten’ om alle
inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag elkaar
bewust te maken van hun mensenrechten. Zij
worden gewezen op bejegening, geslachts- en
leeftijdsdiscriminatie, privacy, enzovoorts.
Ambtenaren worden hierin betrokken om ook hen
bewust te maken van ‘lokale mensenrechten’;
•	
het stadhuis als een ‘Huis van de Democratie’.
Dat kan bijvoorbeeld door het openstellen van
de raadszaal als debatzaal voor democratische
bijeenkomsten;
•	
een budget voor het stimuleren van debat en dialoog
in Hoorn, Blokker, Zwaag en de regio.
We doen het lekker zelf
Steeds meer inwoners nemen in hun eigen straat,
buurt en wijk initiatieven. Ze regelen zelf bijvoorbeeld
een buurtcentrum, een sneeuwschuifploeg, adoptie

van groen, stadslandbouw, een buurtzorgcoöperatie
of een alternatieve energievoorziening. Dit soort
burgerinitiatieven levert veel meerwaarde op voor
de samenleving. Soms komen ze in conflict met de
taken die de gemeente al uitvoert, maar als blijkt dat
inwoners een publieke taak beter of goedkoper kunnen
organiseren en uitvoeren dan de gemeente, dan moeten
ze de mogelijkheid krijgen om het zelf te doen.
D66 streeft naar:
•	
het invoeren van buurtrecht*, waarmee bewoners publieke taken kunnen overnemen van de
gemeente, inclusief bijbehorend budget;
•	
recht op overname van maatschappelijke voorzieningen of gebruikmaking van een ‘uitdaag-regeling’
door een groep georganiseerde buurtbewoners
of verenigingen. Dat betekent dat een alternatief
voorstel kan worden gedaan voor de uitvoering
van lokale, collectieve handelingen in de directe
leefomgeving;
•	
een actief voorlichtingsprogramma vanuit de
gemeente om de biodiversiteit te verbeteren, de
omgeving klimaatadaptiever te maken, zwerfplastic
terug te dringen, onkruid chemievrij te bestrijden
en exoten - zoals de Amerikaanse vogelkers, de
Japanse duizendknoop en de berenklauw - terug te
dringen uit de (openbare) ruimte;
•	
zwerfvuilambassadeurs die in samenwerking met
Nederland Schoon worden op wijkniveau worden
geworven. Zij ruimen eens per maand van april t/m
oktober zwerfvuil op in de eigen omgeving;
•	
het faciliteren van prikstokken en afvalzakken door
de gemeente uit onder andere de zwerfvuilvergoeding. Ook zorgt zij voor een gepaste tegenprestatie.
Het doel hiervan is de beeldkwaliteit van de omgeving te verhogen en een bijdrage te leveren aan het
dierenwelzijn en het milieu.
* buurtrecht: ongeveer 1/3 van de gemeenten in Nederland kent dit
‘recht’, waarbij de gemeente inwoners de ruimte geeft om via buurtinitiatieven taken van de gemeente over te nemen.
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Smart City
Mensen trekken in heel Europa naar de stad. Smart
City-concepten kunnen een bijdrage leveren om de
stad schoon, veilig en leefbaar te houden. Ook Hoorn
zal op het punt van het gebruik van big data en het
toepassen van slimme technieken in bijvoorbeeld het
verkeer- en parkeerbeleid zijn kansen kunnen benutten. De gemeenteraad wordt daarom actief betrokken
bij het ICT-beleid van de gemeente om politieke doelstellingen te behalen met behulp van ICT.
Dienstverlening
De gemeente Hoorn is er voor al haar inwoners. Dat
betekent dat iedereen goede dienstverlening van
de gemeente mag verwachten. We willen dat zowel
inwoners als ondernemers goed en snel worden
geholpen. Een effect van de steeds digitaler wordende
overheid is dat men nauwelijks meer op het stadhuis
komt. Daarom moet een bezoek aan dat ”Huis van de
Democratie” een moment voor de gemeente worden
om ook andere boodschappen over te dragen en een
open cultuur uit te stralen.
D66 streeft naar:
•	
één vraag één ambtenaar die inwoners van begin
tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures;
•	
laagdrempelig contact met de gemeente door
bijvoorbeeld gebruik te maken van kanalen die
inwoners dagelijks gebruiken, zoals WhatsApp;
•	
een opener structuur in het stadhuis, waar mensen
ook zonder afspraak informeel terecht kunnen met
vragen over hun gemeente;
•	
een haalbaarheidsonderzoek naar het verhuizen
van het stadhuis naar het centrum of het stationsgebied van Hoorn. Een eerste stap daartoe kan
zijn verhuizing van de contact-afdelingen, zoals de
balies, naar het centrum, bijvoorbeeld in een winkelpand. Laten zien wie de ambtenaren zijn, kweekt
meer begrip. De ambtenaren hoeven niet per se in
de directe nabijheid van de balies werkzaam te zijn.
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Eén gemeente Westfriesland
D66 kijkt over haar eigen gemeentegrenzen
heen en wil graag samenwerken binnen de
regio Westfriesland, Noord-Holland Noord en de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de inwoners
van Hoorn beter te kunnen bedienen. Dit doen wij al
veel binnen Westfriesland middels gemeenschappelijke regelingen en onderlinge afspraken. Dit verdunt
echter de democratische legitimiteit en de mogelijkheden om als gemeente controle te kunnen uitoefenen
op de op afstand gezette besturen. Daarom moeten
we niet bang zijn om naar andere oplossingen te
kijken. D66 ziet in de toekomst de mogelijkheid tot het
vormen van één gemeente Westfriesland.
D66 streeft naar:
•	
minimaal vier keer per jaar een ontmoeting van de
Westfriese raadsleden in regionaal verband;
•	
versterking van de (controlerende) positie van de
Westfriese raden ten opzichte van de besturen van
de Gemeenschappelijke Regelingen. De Westfriese
griffiers worden uitgedaagd om met aanvullende
voorstellen te komen;
•	
het uitdragen van de ambities van de regio, verwoord in het Pact van Westfriesland, niet alleen
door de dagelijkse bestuurders, maar ook door de
raden en individuele raadsleden;
•	
het opstarten in de komende bestuursperiode van
een verkenning naar één gemeente Westfriesland;
•	
het dienen van een duidelijk doel van elk samenwerkingsverband. Zodra dit doel uit zicht raakt,
wordt de samenwerking heroverwogen.
Uit het in december 2017 uitgebrachte rapport van
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de
steun voor het EU-lidmaatschap onder Nederlanders
in de afgelopen twintig jaar is gedaald van 75 naar 58
procent. Tegelijkertijd constateert het SCP dat we wel
een gelukkig en welvarend land zijn en bijvoorbeeld
steeds vaker op vakantie gaan. Dat onze vrede, vrijheid en vooral ook welvaart als exporterend land voor
een belangrijk deel verbonden is aan ‘Europa’ lijken
we niet te willen weten. Dit terwijl de Brexit laat zien
dat juist de economische gevolgen voor een land als
Nederland groot zijn. De grote vraagstukken op het
gebied van de duurzame transitie, de organisatie
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en financiering van onze veiligheid en de vluchtelingenproblematiek kunnen niet lokaal of nationaal
afgedaan worden. We moeten het samen doen en we
kunnen het samen doen! D66 zal als pro-Europese
partij in Hoorn en Westfriesland het belang van een
verenigd en democratisch Europa op lokaal en regionaal niveau blijven uitdragen.
D66 streeft naar:
•	
het ook steeds benoemen van besluiten die de
raadsfractie in de gemeenteraad van Hoorn neemt
in de context van Europa;
•	
aandacht aan de Europese kijkdagen ieder voorjaar,
innovatieve projecten van regionale bedrijven die
met behulp van Europese middelen tot stand zijn
gekomen. Zie www.europaomdehoek.nl;
•	
het voeren van een actieve campagne voor de leden
van het Europees Parlement in de aanloop naar de
Europese verkiezingen in mei 2019;
•	
het uitreiken van de Westfriese Europaprijs
in 2019 en 2021. Eerder werd die al toegewezen aan Instituut Dante (2015) en Stichting
Vluchtelingenwerk West-Friesland (2017).
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2

Openbare orde
en veiligheid

14

Hou omgeving schoon, heel
en veilig en geef prioriteit aan
aanpak cybercriminaliteit en
ondermijning

Veiligheid en het gevoel van veiligheid hebben
veel impact op ons dagelijks leven. D66 wil
dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in
vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun
leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier
een taak voor de gemeente die zich maximaal
moet inzetten tegen geweld, georganiseerde
criminaliteit en andere vormen van ondermijning.
Criminaliteit mag niet lonen.
Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de
afgelopen jaren, maar het gevoel van onveiligheid is
gestegen. Is deze tegenstelling te verklaren door het
gevolg van een dalende aangiftebereidheid, of door
de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit,
zoals cybercriminaliteit? Het is in ieder geval
essentieel dat de gemeente deze gevoelens van
onrust serieus neemt. Ze moet zich daarbij niet
laten regeren door angst, waardoor onze privacy
in het geding kan komen. Daarom kiezen we voor
effectieve, controleerbare maatregelen in plaats van
voor schijnveiligheid.
Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. We kiezen ervoor
om eerst de diepere oorzaken van criminaliteit
en overlast te bestrijden, bijvoorbeeld door te
investeren in onderwijs en vroegtijdig schoolverlaten
te voorkomen. Criminaliteit komt immers vaak al
vroeg tot uiting. Daarnaast vraagt preventie om
goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten,
scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere
private initiatieven en de politie om vroegtijdig te
signaleren, zodat men vroeg in kan grijpen en de
juiste maatregelen kan treffen.
15

Schoon, heel en veilig
De eerste indruk is vaak leidend. Als een buurt
schoon is, zonder kapot straatmeubilair en goed
verlicht geeft dat een veiliger gevoel. Ook is
wetenschappelijk aangetoond dat dergelijke buurten
minder criminaliteit en overlast kennen. D66 vindt
het daarom belangrijk dat de gemeente de openbare
ruimte netjes houdt. Schoon, heel en veilig is het
adagium. Een deel van de gemeentelijke inzet is
flexibel, zodat na evenementen en wijkactiviteiten de
schoonmaakintensiteit kan worden aangepast.
Inwoners zijn de ogen en oren van de wijk
D66 vindt dat mensen zelf verantwoordelijkheid
hebben. Iedereen kan een bijdrage leveren aan
de veiligheid in de buurt door goed contact te
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onderhouden met de buren. Bewoners zijn vaak zelf
heel goed op de hoogte van de (on)veiligheid in hun
eigen wijk of buurt. Buurtbewoners met honden
lopen dagelijks en regelmatig op straat en kennen
zo de wijk waar zij wonen goed. Precies daardoor
herkennen deze mensen verdachte situaties snel. Zij
zien meer dan anderen en merken vreemde mensen
of situaties op. Met buurtapps en trainingen zorgt de
gemeente voor extra ogen en oren die bedacht zijn
op het signaleren van verdachte situaties.

Buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen een rol
spelen in de veiligheidsaanpak, maar hun inzet is wat
D66 betreft altijd aanvullend aan die van de politie.
Door centralisatie van de politie in de veiligheidsregio is de buitengewoon opsporingsambtenaar ook
steeds meer het aanspreekpunt voor de burger. Deze
ambtenaar moet goed voorbereid worden op deze
taak. Verder is van belang dat hij of zij wordt opgeleid
om in elke situatie goed en tactvol met de burger te
communiceren.

Aan de aangiftebereidheid moet blijvend aandacht
worden besteed. Om haar te vergroten, is het van
belang dat inwoners een terugkoppeling krijgen van
de politie, zodat zij weten wat er met hun aangifte is
gebeurd.

D66 streeft naar
•	
opleidingen voor buitengewoon
opsporingsambtenaren om hun communicatieve
vaardigheden te verbeteren.

D66 streeft naar:
•	
ondersteuning van de inwoners in hun
weerbaarheid tegen vormen van criminaliteit en
overlast;
•	stimuleren van de aangiftebereidheid;
•	
meer aandacht voor de inzet van buurtapps;
•	
het vragen aan hondenbezitters om op verdachte
situaties te letten.
Wijkagent
Om adequaat op te treden, moet de politie goed op de
hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente, wijk of
buurt. De wijkagent is hierin de centrale figuur. Hij/zij
is veel zichtbaar in de wijk en is het aanspreekpunt en
boegbeeld voor de buurtbewoner. In de communicatie-uitingen staat hij/zij centraal. Wijkagenten moeten
worden gestimuleerd actief op sociale media aanwezig te zijn. Zichtbare handhaving en terugkoppeling
kunnen de leefbaarheid van de wijk verhogen met
beperkte middelen. Ook medewerkers van handhaving
werken meer in vaste wijken, zodat zij de buurt beter
leren kennen (en andersom).
Handhaving
Het succes van regelgeving valt of staat met handhaving. Handhaving kan plaatsvinden door de politie,
of door buitengewoon opsporingsambtenaren.

Cybercriminaliteit
Steeds meer begeven wij ons op de digitale snelweg.
Daarvan wordt gezegd dat de wetten en regels anders
zijn dan in de fysieke ruimte. Maar is dat wel zo?
Versmelt onze ‘normale’ wereld niet steeds meer met
onze digitale? Waarom hanteren wij op verschillende
plekken andere normen en waarden? Wij leven inmiddels in twee werelden die steeds meer met elkaar
verweven zijn, zozeer zelfs, dat er weinig onderscheid
meer is tussen de fysieke wereld en de digitale.
Daarom wordt ook de veiligheid in deze wereld steeds
belangrijker. Dat vraagt om voldoende kennis van
en specialisme in digitale diefstal, bedreiging en
identiteitsfraude.
D66 vindt en streeft naar:
•	
dat de gemeente Hoorn het goede voorbeeld
moet geven door haar digitale veiligheid op orde
te hebben en de privacy van haar burgers te
waarborgen;
•	
voorlichting van de gemeente aan inwoners,
bedrijven en instellingen over hoe zij hun digitale
veiligheid kunnen vergroten.
Privacy
De roep om veiligheid gaat steeds meer ten koste van
onze privacy. De toekomstige oplossingen en technologische ontwikkelingen ten behoeve van veiligheid
kunnen onze privacy schaden. Er verschijnen steeds
meer camera’s in het straatbeeld, parkeerbeheer
controleert via een camera-auto de nummerplaten van
voertuigen en via providers zijn al onze stappen na te
gaan.
De gemeente ontvangt en verwerkt steeds meer van
ons digitaal zeker meer taken naar de gemeente
worden gedecentraliseerd. Deze mogelijkheden bieden
kwaadwillenden juist kansen om misbruik van die
gegevens te maken. Onze vrijheid valt of staat met
onze privacy en daarom moet er altijd scherp gekeken
worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.
De gemeente dient in haar streven naar veiligheid van
inwoners hun vrijheid te respecteren en alle inwoners
gelijkwaardig te behandelen. Bij elke nieuw te nemen
veiligheidsmaatregel moet rekening gehouden worden
met de invloed die deze maatregel heeft op de privacy
van inwoners.
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Alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag moeten
te allen tijde kunnen achterhalen welke persoonlijk
informatie de gemeente van hen bewaart en opslaat;
deze informatie moet inzichtelijk zijn voor degene
die ze betreft. Hoe veilig zijn onze gegevens bij
de gemeente? Hoe stressbestendig zijn haar systemen? D66 vindt dat de digitale infrastructuur van
de gemeente aan de hoogste veiligheidseisen moet
voldoen en daarom periodiek een stresstest moet
ondergaan.
Op bedrijventerreinen en in uitgaansgebieden heeft
cameratoezicht in belangrijke mate bijgedragen aan
opsporing, preventie en het gevoel van veiligheid.
Toch mag cameratoezicht geen standaard worden,
omdat het de privacy aantast. Daarom vinden wij dat
nut en noodzaak van cameratoezicht blijvend aangetoond en periodiek getoetst moeten worden.
D66 streeft naar:
•	
inzagerecht van gemeentelijke dossiers voor
inwoners van de gemeente;
•	
jaarlijkse toetsing van cameratoezicht en het altijd
kenbaar maken waar de camera’s staan;
•	
een periodieke stresstest van de digitale
infrastructuur van de gemeente.
Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit omvat verschillende
activiteiten waarbij de onderwereld en de bovenwereld vermengen. Voorbeelden hiervan zijn witwassen,
corruptie en intimidatie van ambtenaren en politici.
Waar dit vroeger vooral op landelijke schaal plaatsvond, is de verwevenheid tussen de onderwereld en
de bovenwereld nu ook op lokaal en regionaal niveau
een groeiend probleem. Om deze vorm van criminali17

teit aan te pakken, is een goede samenwerking tussen
verschillende overheidsinstanties, zoals de gemeente,
de politie en de bijzondere opsporingsdiensten, essentieel; niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar
ook daarbuiten.
D66 streeft naar:
•	
meer aandacht voor bestrijding van ondermijning;
•	
intensief overleg met en gegevensuitwisseling
binnen regio’s, zoals Westfriesland en NoordHolland Noord.
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Verkeer,

openbaar vervoer
en waterbeheer

18

Geef de fietser voorrang
en zorg voor aansluitend
openbaar vervoer en een
bereikbare stad

Voor ons staat de fietser centraal. Voor personenvervoer binnen de gemeente Hoorn is de fiets bij
uitstek het middel om je snel, gezond en veilig te
verplaatsen. Binnen dertig minuten kun je van de
ene naar de andere uiterste stadsgrens komen: van
het puntje van de Grote Waal tot het eind van de
Bangert en Oosterpolder. D66 zet zich in om binnen
de gemeentegrenzen de fietser zoveel mogelijk
voorrang te geven op het autoverkeer.
Voor D66 is het belangrijk dat de bereikbaarheid van de
binnenstad beter wordt voor bewoners en bezoekers,
of deze mensen nu met de auto, fiets of het openbaar
vervoer komen. Om de (be)leefbaarheid van de binnenstad te behouden, of zelfs te verbeteren, moeten we het
parkeren van de bezoekende automobilist faciliteren
aan de randen van de stad. Dan creëren we ruimte
die we terug kunnen geven aan de bewoners van de
binnenstad.
Wij staan voor een autoluwe binnenstad. Grote delen
daarvan zijn al 30-kilometergebied, maar zo worden ze
vaak niet ervaren. D66 wil experimenteren met ‘shared
space’, een gebied dat samen met de gebruikers ervan is
ontworpen en ingericht en waarbij voor weggebruikers
aan de omgeving is te zien wat het gewenste (verkeers-)
gedrag is. Hierdoor kan in de binnenstad meer nadruk
komen te liggen op het historische en unieke karakter
van Hoorn, zonder daarbij gebruik te moeten maken
van onnodige verkeersborden en belijning. Volgens D66
kan veiligheid in het verkeer worden bevorderd door
aanwijzingen zo eenvoudig mogelijk te maken.
Waar veel en intensief snelverkeer het langzame
verkeer kruist, ontstaan gevaarlijke knelpunten die
19

vertragend kunnen werken voor alle weggebruikers. De
beste oplossing is dan een ongelijkvloerse kruising.
D66 streeft naar:
•	
zoveel mogelijk shared spaces in de binnenstad,
waar de auto te gast is;
•	
een autoluwe binnenstad, mits er kwaliteit toegevoegd wordt en de mobiliteit gewaarborgd blijft;
•	
ongelijkvloerse kruisingen op punten waar conflicten zijn tussen intensief snelverkeer en langzaam
verkeer;
•	
flitscamera’s waar een ongelijkvloerse kruising niet
mogelijk is om te voorkomen dat men te hard en/of
door rood over het kruispunt rijdt.
Fietsers
Om het fietsen aantrekkelijk en veilig te maken, moeten
er doorlopende fietsroutes met waar mogelijk obstakelvrije en vrijliggende fietspaden gerealiseerd worden. Als
de fietspaden niet vrij liggen, zal de scheiding tussen de
rijbanen met rood asfalt aangegeven worden. Verder kan
gedacht worden aan groene golven, slimme kruispunten
en verkeerslichten die fietsers vaker groen geven.
De opkomst van de elektrische fiets laat zijn gebruiker
ook voor langere afstanden dit vervoermiddel kiezen,
waardoor hij steeds vaker een vervanger voor de auto
wordt, ook buiten de gemeentegrenzen. De fiets0 wordt
langzamerhand een alternatief voor woon-werkverkeer.
Mensen kunnen dankzij de e-bike tot op hogere leeftijd
blijven fietsen. De groep ouderen op deze tweewieler zal
blijven groeien, aangezien die alleen maar groter wordt
door de vergrijzing. Ouderen zijn echter relatief kwetsbaar op de fiets en daar moet de gemeente rekening mee
houden bij de aanleg of vernieuwing van fietspaden.
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In de gemeente Hoorn is de fiets inmiddels zo populair
dat gestalde fietsen en weesfietsen bij stations, in de
binnenstad, winkelstraat of uitgaansgebied de leefbaarheid van de openbare ruimte negatief beïnvloeden.
Daarom wil D66 graag inpandige en bewaakte stallingen op meerdere punten in de stad.
Denk hierbij aan locaties bij het station, uitgaanscentrum en de haven. Deze stallingen bieden gelijk een
mooie kans voor inpandige openbare toiletten, een
weesfietsloket, het stallen van deelfietsen, inleveren
van afval, op- en afhalen van pakketjes enzovoorts. Het
zou een goede werkplek zijn voor WerkSaam. Verder
kan het ”weesfietsenplan” van D66 uitgebreid worden
naar de gehele stad.
D66 streeft naar:
•	
vaker groen licht bij kruispunten voor fietsers;
•	
brede fietspaden zonder opstaande randen of paaltjes, zodat ze veiliger zijn voor ouderen;
•	
inpandige bewaakte fietsenstallingen op meerdere
punten in de stad;
• deelfietsen in de hele stad en haven, in plaats van
enkel bij het station, zoals nu het geval is.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is zowel onze verbinding met de
randstad, als de verbinding met de regio. Het station
van Hoorn is zelfs aangewezen door de provincie
Noord-Holland als een zeer belangrijk mobiliteitsknooppunt. Het is zaak dat het openbaar vervoer
goed aansluit op andere verkeersstromen, zoals de
auto en de fiets. Met de plannen voor een grote parkeergarage en fietsenstalling aan de noordkant van
het CentraalStation wordt in een groot deel van die
behoefte voorzien. Hierbij moet de stadskant van het
station echter niet vergeten worden, want dat is de
echte poort van Hoorn.
Het wordt steeds drukker in de trein tijdens de ochtendspits. Het is eerder uitzondering dan regel dat men
zittend de eindbestemming bereikt. Om mensen over te
halen om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats
van de auto moet de reis comfortabel verlopen. De
NS zal daartoe moeten investeren in langere of vaker
rijdende treinen. Dit is echter pas rendabel als er in de
ochtend- en avondspits ook veel reizigers de andere
kant op gaan: de zogenoemde ‘tegenspits’.
D66 wil dat de gemeente en Stadsmarketing Hoorn
in gesprek gaan om een tegenspits te organiseren
met bijvoorbeeld toeristen uit (de Metropoolregio)
Amsterdam.
D66 streeft naar:
•	
extra fietsenstallingen, zo mogelijk inpandig en
bewaakt;
•	
samenwerking met de NS om een tegenstroom in de
spits te organiseren;
•	
voldoende verbindingen met het knooppunt Hoorn
vanuit de regio Westfriesland;
•	
maatwerk voor het openbaar vervoer in het
landelijke gebied, dat onder druk staat. Er kan
bijvoorbeeld een combinatie worden gezocht met
doelgroepenvervoer, zoals WMO-vervoer.
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Voetgangers
Voetgangers vormen de grootste groep mensen die
dagelijks gebruikmaken van de gemeentelijke infrastructuur. Lopen is niet alleen laagdrempelig en
gezond, maar zorgt ook voor bedrijvigheid en sociale
controle. Wandelpaden moeten ‘schuifelvriendelijk’
zijn op de belangrijkste routes, zodat ook gebruikers
van rolstoelen, rollators en scootmobielen zich makkelijk, maar vooral veilig, kunnen voortbewegen.
D66 streeft naar:
•	
goed verlichte en obstakelvrije schuifelvriendelijke
trottoirs en wandelpaden;
•	
bewezen ‘olifantenpaden’ (voor voetgangers en
fietsers).
Autodelen
Verschillende vormen van autodelen schieten als
paddenstoelen uit de grond. Naast de bekende
Greenwheels zijn er al ConnectCar, car2go, SnappCar,
MyWheels, Oproepauto, Witkar, StudentCar en Stapp.
in. Bezit verschuift naar gebruik. Wij zien mogelijkheden voor verdere facilitering van deze vorm van
autodelen, zodat door dubbelgebruik meer leefruimte
ontstaat in straat, wijk en buurt.
D66 streeft naar:
•	
het stimuleren van (elektrisch) autodelen;
•	
het ‘s avonds en in de weekeinden beschikbaar
stellen van de elektrische personenauto’s van de
gemeente Hoorn aan inwoners van de gemeente.
Steeds bij andere laadpalen wordt voor een bepaalde
periode een auto voor de buurt neergezet, om die
kennis te laten maken met elektrische auto’s en meer
draagvlak voor laadpalen te genereren.
De auto
Wij willen de doorstoom van het autoverkeer
verbeteren door het toepassen van Dynamisch
Verkeersmanagement (DVM). DVM is namelijk een
uitstekend middel om het bestaande wegennet beter
te benutten en de verkeersstromen te beheersen.
Hierdoor wordt niet alleen energie bespaard, maar
worden ook de veiligheid en doorstroming verhoogd
en het levert minder uitstoot op.
De Westfrisiaweg (N23) is naar verwachting eind 2018
klaar. Dan zal het verkeer hier duidelijk beter gaan
doorstromen, zeker in de spits. Een ander knelpunt is
de voormalige Provincialeweg die dwars door onze stad
loopt. Na de vervanging van de turborotonde en het
doortrekken van de Maelsonstraat zal bekeken moeten
worden met welke verkeersingrepen de situatie verder
verbeterd kan worden en welke invloed de realisatie
van de Westfrisiaweg (N23) heeft op de verkeersstromen over de Provincialeweg. D66 vindt dat goed
onderzocht moet worden of het mogelijk is het snelverkeer te stimuleren de A7-N(A)23 te gebruiken.
Werkzaamheden
Er moet continu aan de bereikbaarheid van de stad en
de kwaliteit van de wegen gewerkt worden. Dat deze
wegwerkzaamheden tot overlast leiden, is onontkoom-

baar. Wij kiezen voor het beperken van deze overlast;
niet door minder aanpassingen te maken, maar door
slimmer te plannen. Bij de uitvoering wordt rekening
gehouden met belangrijke omzetmomenten (onder
andere het toeristenseizoen) voor het bedrijfsleven.
D66 streeft naar:
•	
het verkleinen van economische schade door
wegwerkzaamheden oor rekening te houden met
belangrijke omzetmomenten voor het bedrijfsleven.
Parkeren
Door het veranderende gebruik van de auto en de
verschuiving van bezit naar gebruik zullen we anders
om moeten gaan met het gemeentelijke parkeerbeleid.
Natuurlijk dienen er voldoende parkeerplaatsen in
het stadshart te blijven voor de korte boodschap.
Die wordt echter veel minder in de binnenstad
gedaan. De manier van winkelen verandert namelijk:
consumenten nemen in de binnenstad veel meer de
tijd voor een totaalbeleving dan dat ze een snelle
boodschap doen. Deze bezoekers, die langer blijven,
dienen bij voorkeur aan de rand van de stad, op
loopafstand van het centrum, hun voertuigen te
parkeren. Via bewegwijzering en verder van de
binnenstad lager wordende parkeertarieven wordt
hierop aangestuurd.
Bewoners kunnen nu maximaal één
parkeervergunning krijgen per adres. Wel is het
mogelijk een tweede vergunning te ontvangen voor
een langparkeerplaats. De parkeerdruk voor inwoners
van de binnenstad is hoog, want voor bepaalde delen
zijn meer vergunningen vergeven dan er plaatsen
zijn. Ook komen de nodige bouwprojecten in de
binnenstad (inbreilocaties) niet van de grond, omdat
die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm. D66
wil graag een grens stellen aan het aantal uit te geven
vergunningen. Elke nieuwe aanvraag komt op een
wachtlijst, totdat een oude vergunning ingeleverd
wordt. Zo houden we de binnenstad leefbaar en geven
we nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad een kans
op realisatie.
D66 streeft naar:
•	
bij voorkeur parkeren aan de randen van de
binnenstad. Met behulp van het differentiëren van
de parkeertarieven kan dit worden aangespoord;
•	
behoud van gratis parkeren op het Jeudje en in de
parkeergarage van de schouwburg tot 12.00 uur;
•	
een bovengrens voor het aantal uit te geven
bewonersvergunningen. Nieuwe aanvragen
belanden op een wachtlijst;
•	
het opnieuw indelen van parkeerplaatsen volgens
de nieuwe CROW-normen bij het vernieuwen van
straten;
•	
rekening houden met het in de toekomst plaatsen
van publieke laadpalen bij het vernieuwen/de aanleg
van nieuwe straten en parkeerplaatsen;
•	
het voeden van de laadpalen voor elektrische auto’s/
stadsdistributie (zie volgende paragraaf) door
middel van zonnepanelen op en rond de nieuw te
bouwen parkeergarage.
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Stadsdistributie
Steeds meer particulieren en kleine zelfstandigen
bestellen goederen online en de verwachting is dat
dit de komende jaren alleen maar zal toenemen.
Veel van deze bestellingen worden door verschillende pakketvervoerders afgehandeld. Dit heeft tot
gevolg dat de bezorgers per dag pakketten afleveren
op veel verschillende plaatsen, wat zij meestal doen
met vracht- en bestelwagens die niet voldoen aan
de hoogste milieueisen. Veel woonwijken in Hoorn,
Blokker en Zwaag zijn niet optimaal ingericht voor
deze toenemende distributiestroom. Als er geen maatregelen worden getroffen, kunnen verkeersveiligheid,
milieu (CO2, fijnstof) en de leefomgeving in het geding
komen.
De bevoorrading van de winkels in de binnenstad
geeft ook veel overlast. Vaak veel te grote vrachtwagens wurmen zich door de smalle straatjes van onze
historische binnenstad. Daarom wil D66 dat er een
centraal gelegen overslagcentrum komt, waarvandaan via kleiner vervoer – bij voorkeur elektrisch – de
goederen tot aan hun bestemming gebracht worden.
Het lossen op een goed toegankelijk industrieterrein
in plaats van in een drukke binnenstad is makkelijker voor deze grote vrachtwagens en scheelt de
transporteurs veel tijd en daarmee geld. Op deze
overslaglocatie kunnen efficiënt per straat of wijk
de goederen geselecteerd worden, waardoor minder
voortuigbewegingen nodig zijn. Dat vergroot de
leefbaarheid van de wijken en straten. Deze stadsdistributie kan in samenwerking met WerkSaam en het
reeds bestaande BusinessPost ook bijdragen aan de
participatiedoelstellingen.
D66 streeft naar:
•	
opvang van goederen op één of meer centraal
gelegen distributiecentra aan de rand van de stad;
•	
vervoer binnen de wijken via een select aantal
vervoerders dat voldoet aan de hoogste milieueisen;
•	
distributie in de binnenstad met elektrisch vervoer.
Het water
Soms vergeten wij dat de gemeente Hoorn aan een
van de grootste infrastructuren ligt van Nederland:
het Markermeer. Waar het op het land steeds drukker wordt en lastiger om binnen een acceptabele
tijd de bestemming te bereiken, blijft het water leeg.
Snelvervoer over het Markermeer tussen Amsterdam,
Hoorn/Westfriesland, Almere, Lelystad (Airport) en
Muiden kan nieuwe verbindingen creëren ter aanvulling op de huidige vastelandverbindingen (auto,
touringcar, bus of trein). Dit gaat niet alleen op voor
toeristenvervoer, maar ook voor zakelijk en forensverkeer. Tussen Hoorn/Westfriesland en Flevoland
kan een nieuwe dynamiek rondom werk, studie en
recreatie ontstaan.
D66 streeft naar:
•	
onderzoek naar het potentieel van het Markermeer
als alternatief voor vervoer over land.
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en toerisme
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Maak het koopcentrum
compact, meer beleefbaar
en zet in op lightrail en A23

Ondernemers scheppen de voorwaarden voor
een open en levendige maatschappij. Daarom
wil D66 dat het voor bedrijven en instellingen
aantrekkelijk is om zich in de gemeente Hoorn
en de regio daaromheen te vestigen.
Ondernemers moeten hier kunnen starten
en groeien dankzij een gunstig vestigings- en
ondernemersklimaat.
Dit heeft met veel aspecten te maken, waarin de
gemeente een (faciliterende en ondersteunende) rol
speelt, zoals:
•	
aantrekkelijke en veilige winkelstraten;
•	
een breed aanbod van cultuur en horeca;
•	
goed opgeleide werknemers;
•	
goede bereikbaarheid en
•	
een mooie, historisch verantwoorde, groene en
veilige omgeving.
D66 wil een verbinding maken tussen economie,
kunst en cultuur, toerisme en de historische binnenstad. Met de kernkwaliteiten van Hoorn - de
historische binnenstad aan het water met zijn kust,
havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en het winkelhart - als middelpunt, houden
en maken we Hoorn aantrekkelijk als plaats om te
wonen, werken en recreëren.
De gemeente Hoorn is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio om haar heen. Er zijn volop
economische kansen, zoals de intensivering van de
samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam,
de uitbreiding van het vliegveld van Lelystad en de
realisatie van de Westfrisiaweg. Die gaan gepaard
met uitdagingen. We zien op de schaal van Noord23

Holland Noord vergrijzing en ontgroening, een
tekort aan personeel in vooral technische beroepen, bouw, recreatie, onderwijs en zorg. Delen van
Noord-Holland Noord zullen moeten krimpen, maar
Hoorn, Blokker en Zwaag hebben nog alle kansen om
gedoseerd te groeien.
Detailhandel
De leegstand in winkelstraten neemt af door het aantrekken van de economie, maar de algemene tendens
is dat de detailhandel verschuift naar online-verkoopkanalen. De verwachting is dat het winkelhart
hierdoor kleiner wordt. Het bekende ‘winkelrondje’
heeft daar niet zo onder te leiden, maar de panden
aan de straten erbuiten moeten mogelijk nieuwe
functies krijgen, bijvoorbeeld als culturele, horeca of
woongelegenheden.
Ondernemers kunnen daar zelf op inspelen met
hybride winkelvormen. Dat moet de gemeente dan
wel mogelijk maken. Een eerste stap daartoe is inmiddels gezet door een proef met ‘blurring’, een concept
waarin detailhandel en horeca onderdelen van hun
functies en activiteiten uitwisselen.
De in deze periode aangestelde straatambassadeurs
spelen een belangrijke rol bij het in goede banen
leiden van de samenwerking tussen de verschillende
ondernemers en de gemeente.
D66 wil de markt goed blijven volgen en faciliteren
door versoepelingen van bestemmingsplannen. Het
beschikbaar stellen van gelden door het instellen van
een regionaal fonds kan bijdragen aan het mogelijk maken van de transitie van winkel naar andere
functies.
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D66 streeft naar:
•	
het compacter maken van het winkelrondje en
versterking van de aanlooproutes;
•	
het instellen van een regionaal fonds ten behoeve
van de transitie naar wonen, werken en een sterker
winkelgebied;
•	
soepel omgaan met verschillende vergunningen,
zodat innovatieve concepten meer kans krijgen;
•	
versterking van het winkelgebied door het
terugbrengen van oude functies, zoals wonen.
Ook kantoorfuncties, dienstverlening en
publieksfuncties van het gemeentehuis kunnen er
een plek krijgen;
•	
stimuleren van wonen boven winkels.

Stadsmarketing
Hoorn Marketing is inmiddels gelanceerd met ‘Ik hou
van Hoorn’. Dankzij de inzet van D66 is er ook een
structureel budget gekomen voor een citymarketeer.
Met deze citymarketeer kan Hoorn Marketing uitgroeien tot een professionele marketingorganisatie.

Bedrijventerreinen
Als het gaat om het actief faciliteren en aantrekken
van bedrijvigheid, heeft de gemeente Hoorn behoefte
aan een meerjarenvisie. Dit in het licht van regionale
ontwikkelingen en de leefbaarheid in Hoorn, Blokker
en Zwaag op de lange termijn. De gemeente en haar
bedrijventerreinen zijn in principe goed bereikbaar
met openbaar vervoer, fiets en auto. Werknemers
kunnen bovendien nog veilig en betaalbaar wonen
binnen de gemeentegrenzen en er zijn het hoge
voorzieningenniveau, de historische binnenstad en
vele recreatiemogelijkheden. Dit alles moet het voor
bedrijven aantrekkelijk maken zich in Hoorn en de
regio te vestigen.

•	
de inzet van een stadsomroeper,
•	
de visafslag in ere te herstellen door er regelmatig
activiteiten te organiseren,
•	
hedendaagse muziek in de straten te laten weerklinken naast het traditionele draaiorgel en
•	
een ‘havenburgemeester’ te benoemen die de (internationale) bezoekers welkom heet in Hoorn.

Hoorn80 is deels verouderd en minder aantrekkelijk
voor nieuwe ondernemers als vestigingsplaats . D66
ziet mogelijkheden om delen van Hoorn80 beter aan te
sluiten op de ontwikkelingen van de Schelphoek en het
te ontwikkelen Philipsterrein. Een flexibeler bestemmingsplan maakt bijvoorbeeld bepaalde vormen van
wonen en recreëren ook in dit gebied mogelijk.
Bedrijventerrein Zevenhuis wordt na een moeizame
start als gevolg van de crisis juist aantrekkelijker
voor ondernemers uit de regio. D66 verwacht dat
na het realiseren van de Westfrisiaweg dit nieuwste
industrieterrein alleen maar verleidelijker wordt. Wij
vinden dat Zevenhuis moet kunnen meebewegen met
de vraag uit de markt, uiteraard binnen de duurzaamheids- en kwaliteitskaders die de gemeente stelt.
D66 streeft naar:
•	
flexibelere bestemmingsplannen voor industrieterreinen zodat die beter aansluiten op de vraag uit
de markt.
Horeca
Voor het goed functioneren van een centrumstad is
het essentieel om in te zetten op service, beleving en
comfort. Dat verleidt gasten immers om langer te blijven. Een kwalitatief aanbod van hoogwaardige horeca
is daarbij een voorwaarde. De horeca is de gastheer
van onze stad en een van de redenen waarom bezoekers graag naar Hoorn komen en er de nodige tijd
doorbrengen. De terrassen zijn – mits met gevoel voor
de historische omgeving ingericht - een verrijking
voor de binnenstad en de haven.
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De stad zelf is ons beste uithangbord; wie eenmaal in
Hoorn is geweest, vergeet de stad nooit meer. Door
het beleefbaar maken van de binnenstad en de haven
zorgen we ervoor dat onze gasten hun belevenissen
doorvertellen en anderen enthousiast maken om
Hoorn te bezoeken. D66 wil de beleving van de binnenstad vergroten door:

D66 zou een versmarkt met Westfriese streekproducten toejuichen om een verbinding te maken met het
rijke agrarische verleden van Westfriesland.
Het promoten van de stad kan in de gemeente zelf,
maar ook buiten de gemeentegrenzen. Dat doen we
al door te participeren in Holland Boven Amsterdam,
maar als wij ons echt willen profileren als alternatief
voor andere toeristische attracties moet Hoorn (in
samenwerking met andere gemeenten/partijen) ook
op die plekken meer aanwezig zijn. D66 wil zich sterk
maken voor een promotieteam of –winkel op populaire toeristische locaties om toeristen te interesseren
in een bezoek aan Hoorn.
Hoorn Marketing is bij uitstek geschikt om activiteiten en evenementen die een positieve invloed hebben
op de uitstraling van Hoorn te ondersteunen en te
professionaliseren. De organisaties van dergelijke
initiatieven starten vaak vanuit ideële motieven en
hebben niet de tijd en ervaring om sponsors aan zich
te binden. Dankzij ondersteuning van citymarketing
kunnen prachtige evenementen, zoals de Hoornse
kunstmarkt en de Hoornse Stadsfeesten, behouden
blijven.
D66 streeft naar:
•	
een promotieteam dat of -winkel die op populaire
toeristische locaties in Nederland Hoorn promoot
als stad om te bezoeken;
•	
uitbreiding van citymarketing met sponsorwerving.
Ruimte voor innovatie
De wereld om ons heen verandert voortdurend en de
manier van ondernemen gaat in de ontwikkelingen
mee. De innovatie-economie biedt mogelijkheden voor
een duurzame transitie van de stad. Kleinschalige
hotspots of broedplaatsen creëren werkgelegenheid
en innovatie op allerlei terreinen. In Hoorn blijken
broedplaatsen zeer succesvol te zijn. Deze broei- en
groeinesten voor creatieve, kleine en jonge bedrijven
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zijn inspirerende plekken. Door startende ondernemers
en gevestigde mkb’ers bij elkaar te plaatsen, versterken zij elkaar en neemt de ondernemingskracht toe.
Daarnaast moet er meer ruimte komen voor startende
ondernemers in Hoorn. Blokker en Zwaag. Dit kan
bijvoorbeeld door tijdelijke herbestemming van moeilijk
in te vullen plekken, zoals niet verhuur- en/of verkoopbare kantoorgebouwen, fabriekslocaties en scholen.
Door de snelle ontwikkeling op het gebied van digitale
fabricagetechnieken is het mogelijk tegen lage kosten
kleine oplagen van allerlei producten te maken. De
open werkplaatsen met digitaal gereedschap waar
dit gebeurt, heten ‘FabLabs’. Die zorgen voor nieuwe
vormen van leren, produceren en verspreiden van
ideeën voor iedereen. Ze zouden ook in Hoorn individuen, scholen en industrie dichter bij elkaar kunnen
brengen.
D66 streeft naar:
•	
het mogelijk maken van meerdere broedplaatsen;
•	
het stimuleren van tijdelijke herbestemming van
panden;
•	
het faciliteren van een FabLab in samenwerking
met scholen en industrie.
Landbouw
De gemeente Hoorn heeft zelf weinig tot geen landbouw binnen haar grenzen. Rondom onze gemeente
is landbouw echter een van de grootste en meest
innovatieve economische dragers. Hoorn moet daarom
inzetten op het faciliteren van kennisclusters op
het gebied van landbouw in de buurt van het grootste mobiliteitsknooppunt van Westfriesland. Denk
daarbij aan dependances van universiteiten (zoals
Wageningen) en/of samenwerkingen met instellingen
in het hoger onderwijs (zoals Dronten (bollen)) met
als doel een ontwikkellijn (v)mbo, hbo en wo.
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D66 streeft naar:
•	
doorontwikkeling van de Agritechcampus bij het
Clusius College.
Toerisme
Het toerisme groeit in Nederland en dat biedt kansen
voor Hoorn, Blokker en Zwaag: kansen op banen,
kansen op economische groei, kansen op uitbreiding
van voorzieningen en vooral kansen in combinatie
met andere sectoren zoals landbouw, detailhandel
en horeca. D66 wil deze kansen pakken. Dat vraagt
niet alleen om een gemeente die de ruimte geeft aan
ontwikkelingen, maar juist ook een die rekening
houdt met het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten die de basis vormen van ons
toeristische product.
De toerist moet zich te gast voelen, bij voorkeur
persoonlijk bediend worden en goede informatie
voorgeschoteld krijgen. De persoonlijke benadering
met inzet van de VVV-bakfiets voor het station bevalt
ons goed, dus daar willen wij op voortborduren. D66
wil aanspreekbare en herkenbare stadsvertegenwoordigers die onze toeristen wegwijs kunnen maken in
onze mooie stad. Natuurlijk kunnen deze stadvertegenwoordigers niet overal en altijd aanwezig zijn. Om
dat gat te vullen, willen wij interactieve informatieborden plaatsen waarop alle actuele informatie over
onze stad staat.
D66 streeft naar:
•	
investeren in de cultuurhistorische kwaliteit van de
stad;
•	
aanspreekbare stadsvertegenwoordigers;
•	
meer informatie op straat door interactieve
informatieborden;
•	
versterking van het Hoorns digitaal toeristisch
profiel.

Zorg
De zorgsector is naar verwachting volgend jaar de
grootste banenmotor van de Nederlandse economie.
Naar gespecialiseerde zorgberoepen is inmiddels
zoveel vraag dat werkgevers moeite hebben om
vacatures op dit gebied in te vullen. Het is zaak
dat wij het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor
deze doelgroep om in de gemeente Hoorn te komen
werken. Zo waarborgen wij naast economische groei
ook de kwaliteit van zorg in onze gemeente. Hoorn
heeft een ziekenhuis direct gelegen aan het spoor. Dat
komt niet vaak voor in Nederland. Daardoor heeft de
medische sector in Hoorn extra kansen. Hoorn moet
deze opsporen en helpen benutten.
D66 streeft naar:
•	
het versterken van de medische sector in de
gemeente Hoorn.
Duurzame kansen
De vele landen die het klimaatakkoord ondertekend
hebben, zijn via (ambitieuze) transitieplannen op weg
naar een nieuwe, duurzame wereld. Deze transities
bieden ook voor de gemeente Hoorn economische
kansen. Er komen steeds meer groene ondernemingen, die met het ontwikkelen van duurzame
oplossingen banen creëren in onze regio. De producten en diensten van ondernemingen uit de ‘oude’
economie zullen in prijs stijgen ten opzichte van innovatieve duurzame bedrijven. Groene groei geeft Hoorn
en de regio een grote economische kans in de nieuwe,
circulaire economie. Die kansen wil D66 pakken.
Regio
Wij blijven ons in regionaal verband inzetten om
meer bedrijven naar West=Friesland te halen.
Daarbij moeten we breder kijken dan alleen de
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gemeentegrenzen. De zaadindustrie (Seedvalley)
in Westfriesland, de agribusiness (Greenport) in de
Wieringermeer, de marine en offshore in Den Helder
en het vliegveld in Lelystad zorgen ook voor banen
van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag.
Zaak is dat we ons samen met de regio hardmaken
voor het versterken van de infrastructuur.
Die is namelijk de drager van de economische
ontwikkelingen, want men denkt niet meer in afstand,
maar in tijd. Als regio moeten wij ons sterk maken
voor de opwaardering van de N23 naar een A23,
zodat de lijn Alkmaar – Hoorn – Zwolle een ademende
schil rond de noordvleugel van de Randstad wordt.
Daar hoort de verdere opwaardering van de oostwestverbinding met een verdubbeling van de Houtribdijk
naar vliegveld Lelystad bij. Deze verbeterde oostwestverbinding ontlast de huidige overbelaste route door
Het Gooi en de Veluwe voor vrachtvervoer richting
Duitsland.
De spoorverbinding Amsterdam – Hoorn –
Enkhuizen staat nu onder druk. Tijdens spitsuren
zijn de treinen overvol en met de versterking van
het mobiliteitsknooppunt bij station Hoorn worden
dat enkel erger. De inzet van langere treinen in de
spits biedt verlichting voor de korte termijn, maar
is geen oplossing voor de langere termijn. Er moet
dus serieus gekeken worden naar een hoogfrequente
dienstregeling of light-railoplossingen. Bovendien
is het interessant om een tegenspits op het spoor
te organiseren, bijvoorbeeld met (internationale)
toeristen vanuit Amsterdam naar Hoorn en Enkhuizen.
D66 streeft naar:
•	
regionaalbreed versterken van de infrastructuur als
drager van economische ontwikkelingen.
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We zetten in op verbindend
onderwijs aansluitend
op de arbeidsmarkt en
talentontwikkeling

Of je nu jong of oud bent, arm of rijk, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een leven
lang te leren en het beste uit zichzelf te halen.
Onderwijs is immers essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling en vormt de basis voor een
goede toekomst.
D66 wil dat alle scholieren worden gestimuleerd
het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht
nodig: voor leerlingen die moeite hebben om mee
te komen, maar ook voor leerlingen die een extra
uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve
voor leren ook aandacht is voor lichaamsbeweging,
gezonde voeding, sociale ontwikkeling van het kind
en eventuele problemen thuis.
Kwantiteit
Wij willen dat iedereen maximaal kans maakt op de
arbeidsmarkt. Daarom vindt D66 dat in beginsel het
behalen van een startkwalificatie het uitgangspunt is.
Maatwerk moet echter mogelijk zijn. Er is een kleine
groep jongeren voor wie het beter is praktijkgericht
aan de gang te gaan om vaardigheden, competenties
en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Voor deze groep
worden goede leer-/werkplekken bij ondernemers
gezocht.
Samen met alle scholen in de gemeente Hoorn en
de regio slaan we de handen ineen om voortijdig
schoolverlaten tegen te gaan. Valt een leerling uit, dan
wordt deze zo snel mogelijk opgespoord en samen
met de ouders gemotiveerd om weer in het onderwijs
in te stromen. Een betere relatie tussen kind, ouders,
school en gemeente, maar ook met scholen in andere
gemeenten, zou dit beleid kunnen ondersteunen. D66
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voelt zich verantwoordelijk voor onze jongeren, niet
alleen voor degenen binnen de gemeentegrens.
D66 streeft naar:
•	
minimaal een startdiploma voor alle jongeren
wanneer zij van school gaan;
•	
voor alle kinderen toegankelijke
huiswerkbegeleiding;
•	
goede samenwerking van de gemeente met alle
scholen in de regio, niet alleen die binnen de
gemeentegrenzen.
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Gedwongen thuiszitten is onacceptabel. Het mag daarbij niet uitmaken
of het kind moeite heeft om mee te komen of juist
hoogbegaafd is. Iedereen verdient een eerlijke kans
op onderwijs dat past bij zijn of haar talenten. In de
afgelopen raadsperiode is het passend onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten, die het reguleren in
regionale samenwerkingsverbanden. Het is gebleken
dat de controle op die gemeenschappelijke regelingen
voor de raad erg lastig is.
D66 streeft naar:
•	
goede aansluiting van het passend onderwijs op de
jeugdzorg;
•	
tijdig informeren van de gemeenteraad door de
wethouder over ontwikkelingen in het passend
onderwijs, zodat de raad kan bijsturen als dat nodig
is.
Brede scholen en integrale kindcentra
D66 is een groot voorstander van brede scholen en
integrale kindcentra (IKC), die naast goed onderwijs
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kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse
opvang, sport en cultuur bieden. Het aanbod wordt als
het ware om het kind heen georganiseerd en daardoor kan de school beter inspelen op de ontwikkeling
van het kind. Een brede school of IKC maakt het voor
de ouders makkelijker om het juiste onderwijs en de
beste zorg te vinden, aangezien alle instanties zich op
één locatie bevinden.
Om de binding met de school en de inzet van ouders
als vrijwilligers te vergroten, is D66 voorstander van
het realiseren van flexwerkplekken op brede scholen
D66 streeft naar:
•	
uitbouwen van bestaande scholen tot integrale
kindcentra;
•	
flexwerkplekken voor ouders op brede
buurtscholen.
Talentvolle (risico-)jongeren
Talentontwikkeling is een positieve benadering:
jongeren krijgen waardering voor iets waarin zij
goed zijn en ze worden geholpen dat talent verder
te ontplooien. Door de nadruk op talenten te leggen,
worden jongeren geprikkeld om zich in te spannen,
verder te leren en initiatieven te nemen. Daarom wil
D66 talentontwikkeling van jongeren (14 - 26 jaar) uit
alle culturen extra ondersteuning geven.

Aansluiting op de arbeidsmarkt
Om de kansen van jongeren op een baan te vergroten,
zullen opleidingen moeten aansluiten op de vraag uit
de markt. In samenspraak met de gemeenten in de
regio en het bedrijfsleven kunnen de scholen in de
regio hun opleidingen optimaliseren om de baankansen voor onze jongeren te vergroten. Wij kunnen
jongeren echter niet verplichten een bepaalde opleiding te volgen. Daarom willen wij dat de gemeente
haar kennis over de economie en arbeidsmarkt
beschikbaar stelt om de leerlingen te stimuleren te
kiezen voor een opleiding met een hogere kans op een
(goede) baan. Wanneer jongeren klaar zijn met hun
opleiding in de regio of daarbuiten wil D66 dat deze
jongeren kennis kunnen nemen van de vele mogelijkheden en interessante banen die de regio hun biedt.
D66 streeft naar:
•	
goede voorlichting aan scholieren over baankansen
van opleidingen;
•	
optimalisatie van het opleidingsaanbod door het
bedrijfsleven en de gemeente daarbij te betrekken,
in samenwerking met de scholen;
•	
het stimuleren van jongeren die klaar zijn met hun
opleiding om in onze regio te komen of blijven
wonen en werken (bijvoorbeeld via het platform
Werkbij Westfriesland).
Statushouders
De gemeente Hoorn heeft vanuit het Rijk de taak
gekregen om statushouders te huisvesten. Om zo snel
mogelijk opgenomen te worden in de samenleving is
het van belang dat deze anderstaligen zo snel mogelijk
de Nederlandse taal leren verstaan en spreken en de
kans krijgen om een startkwalificatie te behalen. Als
de middelen vanuit het Rijk hiervoor niet toereikend
zijn, zal financiële ruimte gezocht moeten worden in
de gemeentebegroting.
D66 streeft naar:
•	
het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal
aan statushouders.
Huisvesting primair onderwijs
Goed onderwijs begint bij een veilige leeromgeving
met een geschikt gebouw en bijpassende groene
buitenruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor
de huisvesting in nieuwbouw en kan voorwaarden
verbinden aan subsidies voor renovatie van bestaande
schoolgebouwen. D66 wil dat scholen duurzaam en
multifunctioneel zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. In de afgelopen vier jaar is een nieuw
huisvestingsplan voor het primair onderwijs opgesteld, waarin de kwaliteit van onze schoolgebouwen
naar een niveau gaat waarop we trots kunnen zijn.
D66 wil dit proces versnellen, want in veel gevallen is
de kwaliteit van de huidige schoolgebouwen beneden
de maat en dat is nadelig voor de veiligheid en leerprestaties van leerlingen.
Conciërges zijn de oren en ogen van de school, verrichten klein onderhoud, ondersteunen docenten en
weten wat er speelt. De conciërge draagt bij aan een
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veilige school en hoort bij de schoolgemeenschap.
Bovendien neemt hij of zij docenten taken uit handen,
waardoor die zich beter op de leerlingen kunnen
richten.
D66 streeft naar:
•	
een prettige leeromgeving voor alle kinderen; nu
en in de toekomst;
•	
behoud van conciërges op scholen.
Gezondheid
Bewegen is belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind. Daarom
pleiten wij voor een beweegmanager die ervoor zorgt
dat sport op school en op locatie bij sportclubs kan
worden aangeboden. Ook goede voeding is essentieel voor het algehele welzijn van het kind. Daarom
moet voedingsleer op lagere scholen gegeven worden,
zodat kinderen jong leren wat goede en minder goede
voeding is. Te veel leerlingen komen zonder ontbijt
op school. Voor hen moet een schoolontbijt verzorgd
worden, zo nodig op kosten van de gemeente.
D66 streeft naar:
•	
het stimuleren van bewegen door de inzet van
beweegmanagers;
•	
v roeg starten met het aanleren wat goede en
minder goede voeding is;
•	
ontbijt voor ieder kind voor de les begint;
•	
een goed leefklimaat in de schoolklassen.
Diversiteit
Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met meer dan alleen het standaardcurriculum.
D66 wil dat er ook aandacht is voor cultuur, tech31

niek, gezondheid en natuur. Het functioneren van
de samenleving in al haar facetten hoort eveneens
bij de ontwikkeling van het kind. Daarom willen wij
ook informeren over burgerschap, digitalisering en
seksuele en culturele verschillen. Daarvoor moeten we
capaciteit en budget vrijmaken.
D66 streeft naar:
•	
muziekles voor ieder kind;
•	
een cultuurpakket dat de gemeente in samenwerking met het cultureel netwerk en de scholen
samenstelt.
Kwaliteit
De kwaliteit van onderwijs is belangrijk en die moet
goed meetbaar en controleerbaar zijn. Scholen die
aantoonbaar goed presteren, verdienen een beloning.
Onderwijsinstellingen die moeite hebben om aan de
kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie te voldoen,
moeten geholpen worden om op niveau te komen.
D66 vindt dat de prestaties van de scholen in de regio
transparant moeten zijn.
De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de
kwaliteit van de leraren. Om die kwaliteit te behouden, moet ook een leraar een leven lang leren.
D66 streeft naar:
•	
het publiekelijk inzichtelijk maken van prestaties
van scholen;
•	
stimuleringsmaatregelen voor scholen die door de
onderwijsinspectie zijn beoordeeld als ‘zwak’ of
‘zeer zwak’. We maken hier middelen voor vrij;
•	
een aparte beurs om (samenwerkings)projecten op
te laten zetten door leraren om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren.
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Cultuur

en recreatie

32

We zetten ons erfgoed in
de schijnwerpers en maken
de geschiedenis zichtbaar

Een van de kernwaarden van D66 is de welvaart
delen. Hier valt culturele welvaart onder. Cultuur
en horeca zijn samen het cement van de samenleving en versterken andere functies in de
gemeente. Wij willen iedereen in Hoorn, Blokker
en Zwaag de mogelijkheid bieden om op een
laagdrempelige manier met kunst en cultuur in
aanraking te komen en zijn of haar eigen creativiteit te ontwikkelen. Cultuur draagt bij aan
een open en inspirerende samenleving en brengt
mensen met elkaar in contact, zodat zij zich
verbonden voelen met hun directe omgeving en
hun stad.
Hoorn is de culturele hoofdstad van Westfriesland
en biedt een zeer divers cultureel aanbod in een
prachtige historische omgeving. De vele evenementen
die Hoorn rijk is, geven de stad kleur. Hoorn bruist
van culturele initiatieven, die jaarlijks vele bezoekers
trekken. Een breed cultureel aanbod is economisch
gezien heel belangrijk voor Hoorn. Een stad die bloeit
van creativiteit is aantrekkelijk om in te wonen,
werken en ondernemen, of als toerist te bezoeken.
Kunst- en cultuursteden hebben een sterke (beeldbepalende) positie in de Nederlandse samenleving
en een grote aantrekkingskracht op creatievelingen,
start-ups, recreanten en toeristen. Met maar liefst 174
inwoners afkomstig uit andere landen en culturen is
Hoorn een stad met een grote culturele diversiteit. Wij
zien dit als een verrijking en menen dat we hierdoor
meer kracht en inspiratie uit de samenleving zouden
moeten kunnen halen dan nu het geval is. Wij steunen
initiatieven om verschillende culturen met elkaar in
contact te brengen.
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Cultureel erfgoed
De grootste rijkdom die onze gemeente heeft, is haar
culturele erfgoed. We zijn trots op de vele monumenten in de straten van Hoorn, Blokker en Zwaag. Zij
maken Hoorn en omgeving uniek. Ze geven Hoorn
zijn identiteit en zorgen ervoor dat men hier graag wil
wonen, werken en recreëren. D66 wil het culturele
erfgoed van Hoorn en omgeving niet alleen behouden,
maar ook veel meer laten zien door het letterlijk in de
schijnwerpers te zetten.
In de vorige (raads)periode is besloten om belangrijke monumenten aan te lichten. Dat gaat ons niet
ver genoeg. Wij vinden dat de hele stad het verdient
om gezien te worden. Daarom willen wij stadsilluminatie voor monumenten en andere beeldbepalende
objecten inzetten. Een compleet duurzaam lichtplan
wordt opgesteld voor de Hoornse (binnen)stad en
haven en het oude Blokker en Zwaag. De uitvoering
daarvan kan door gemeente samen met particulieren
geschieden.
Hoorn is niet alleen een stad van uiterlijke schoonheid, maar ook een stad vol verhalen: verhalen
die schuilgaan achter gevels, straten en pleinen.
Sommige verhalen zijn springlevend, zoals die over
de scheepsjongens van Bontekoe, Melknap, Coen en
Velius. Andere verhalen verdwijnen uit het straatbeeld, zoals dat van Platte Thijs, die uit het zicht
verdween toen de oude Oosterpoort lang geleden
werd gesloopt. Al deze verhalen zijn het waard om
verteld te worden. Wij willen bekende en minder
bekende verhalen weer laten leven. Dat kan met
verlichting, informatiebordjes en op nieuwe manieren,
zoals applicaties, QR-codes of NFC-tags.
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D66 streeft naar:
•	
goede informatievoorziening voor bezoekers, zowel
in het straatbeeld als online;
•	
stadsilluminatie met een compleet lichtplan voor de
binnenstad en haven;
•	
restauratie en onderhoud van panden en objecten
met historische waarde en dit proactief stimuleren
door het beschikbaar stellen van kennis;
•	
het zichtbaar maken van de verdwenen geschiedenis in het Hoornse straatbeeld.
Erfgoedcentrum
Veel kennis en de verhalen die daarbij horen zijn verstopt in archieven en depots: plekken waar de gewone
burger amper toegang tot heeft. De Archeologische
Dienst West-Friesland voorziet in de belangrijke taak
de geschiedenis uit de bodem te archiveren en te
conserveren. In zijn taakomschrijving staat ook dat
hij goed moet communiceren met het publiek. Daar
zijn nu geen ruimte en onvoldoende middelen voor.
Het Westfries Archief heeft weliswaar een prachtig
gebouw, dat zeker een bezoek waard is, maar ligt
op een afgelegen locatie. Het Westfries Museum ligt
wel centraal. Dat belicht een deel uit het roemrijke
Westfriese verleden: de gouden eeuw en de VOC. De
collectie, die veel groter is dan wat getoond wordt,
bestrijkt echter meerdere perioden. D66 wil deze verborgen informatieschatten van het Westfries Archief
en het Westfries Museum beter bereikbaar en zichtbaar maken voor publiek.
D66 streeft naar:
•	
een Westfries erfgoedcentrum op een zichtbare en
goed bereikbare locatie.
Wij zijn groot voorstander van de plannen en ambities
van het Westfries Museum om de Roode Steen te ontwikkelen tot de ‘huiskamer van Hoorn’. De uitbreiding
naar Roode Steen 15 biedt het museum een extra
openbaar toegankelijke ruimte vanaf de Roode Steen.
Dat wordt een plek waar iedereen die iets over Hoorn
wil weten, terecht kan. Bezoekers kunnen zich in
een lab-achtige omgeving en met gebruikmaking van
moderne technieken verdiepen in de gouden eeuw. De
ontwikkeling van het museum en het plein trekt daarmee meer toeristen uit binnen- en buitenland naar
Hoorn en geeft een stimulans aan de lokale economie
en werkgelegenheid.
Evenementen
Hoorn is een evenementenstad en heeft een groot
aanbod aan kwalitatief hoogstaande evenementen. Denk aan de Stadsfeesten, Outdoor Stereo, de
Waterweken, het Kunst- en Cultuurweekend, enzovoorts. Deze culturele evenementen spreken door hun
gevarieerde aanbod een groot en divers publiek aan.
Daarom zijn evenementen belangrijk voor de sociale
cohesie en aantrekkelijkheid van de stad. Wij koesteren de vele culturele evenementen en blijven deze
stimuleren en faciliteren.
D66 ziet kansen om de evenementen nog professioneler in de markt te zetten, door marketing en
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sponsorwerving vanuit Hoorn Marketing te ondersteunen. Daarnaast heeft D66 oog voor de overlast die
evenementen kunnen veroorzaken voor omwonenden, mede doordat deze kort na elkaar plaatsvinden
(vooral mei t/m september). D66 pleit er daarom voor
om evenementen meer te spreiden over het hele jaar.
Grote evenementen zijn nu enkel mogelijk in
het Julianapark en op het Pelmolenpad. Met de
woningbouwplannen op het Pelmolenpad komt het
Julianapark als evenementenlocatie onder druk te
staan. D66 vindt het daarom belangrijk dat er in
Hoorn naast het Julianapark een tweede evenemententerrein komt. Hiervoor kan de Schelphoek een
uitkomst zijn. Daar evenementen houden, kan de
recreatieve en nautische ontwikkeling van het gebied
stimuleren. Een investering in vaste en duurzame faciliteiten (toiletten, stroom, parkeren en dergelijke) is
nodig om een plek te creëren voor wisselende evenementen, zoals Karavaan of het circus, die rondtrekken
door de provincie.
D66 streeft naar:
•	
het professionaliseren van evenementen door marketing en sponsorwerving in samenwerking met
Hoorn Marketing;
•	
het realiseren van een nieuw, duurzaam evenemententerrein ter vervanging van de locatie
Pelmolenpad;
•	
samenwerking met horeca en detailhandel.
Popcultuur
Hoorn is een muziekstad. Dit is onder andere terug te
zien in de popmuziek. Vele Hoornse muziektalenten
bestormen lokale podia en zijn terug te vinden in de
nationale hitparades. D66 wil popmuziek inzetten als
een uniek verkoopargument van Hoorn en haar verder
uitbouwen en stimuleren. Hierin heeft poppodium
Manifesto een spilfunctie. Het poppodium is zeer
belangrijk in de ondersteuning en ontwikkeling van
muziektalenten en de muziekcultuur in Hoorn. D66
wil Manifesto loskoppelen van Netwerk en verbinden aan Schouwburg Het Park. In de ogen van D66
zit Manifesto dan beter op zijn plek en kan het ook
onderdak bieden aan grotere artiesten in de kleine
zaal van Het Park. Met een bredere en meer populaire
programmering kan het toewerken naar een gezonde
exploitatie. Naast Manifesto bieden ook de Hoornse
Stadsfeesten een thuis voor de popcultuur, dat daarmee een zeer aansprekend evenement is om de stad te
promoten tot ver buiten de gemeentegrenzen.
D66 streeft naar:
•	
samenwerking tussen Manifesto en Schouwburg
Het Park;
•	
het gebruik van popmuziek als uniek verkoopargument van Hoorn, dat verdere uitbreiding en
stimulatie verdient.
Musea
Hoorn heeft een aantal prachtige musea. Wij vinden
dat deze moeten blijven samenwerken met elkaar en
met horeca en detailhandel.

D66 streeft naar:
•	
het versterken van de samenwerking tussen musea
onderling en met horeca en detailhandel.
Jeugd
Kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen voor
de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van een
kind. Wij willen dat kinderen er zo vroeg mogelijk
mee in aanraking komen en daarom streven wij naar
een betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in Hoorn, Blokker en Zwaag. Om de
scholen te ontlasten, moet de gemeente kijken naar
initiatieven vanuit de culturele sector die een grote
bijdrage aan het onderwijs leveren. D66 ziet in de
Blauwe Schuit de aangewezen organisatie om als
intermediair te fungeren.
D66 streeft naar:
•	
verbeterde samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.
Bibliotheek
Een hedendaagse bibliotheek gaat niet meer alleen
over boeken, maar is een instituut dat midden in de
samenleving staat. Deze ambitieuze organisatie verdient een zichtbare en goed bereikbare centrale plek
in onze stad, een plek waar ze kan bouwen aan de
bibliotheek van de toekomst. Daar staan leren, kennisdelen, ontmoeting en debat centraal.
D66 ziet voor de bibliotheek een centrale rol weggelegd in de samenwerking tussen alle culturele
instellingen in Hoorn en de regio, zodat die elkaar
kunnen versterken. Het doel daarvan is het tot stand
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brengen van een Westfries centrum voor de kunsten.
D66 streeft naar:
•	
een multifunctionele huisvesting voor de bibliotheek waar ze een verbindende rol kan vervullen;
•	
samenwerking tussen alle culturele instellingen
met als doel realisatie van een Westfries centrum
voor de kunsten.
Cultureel ondernemen
De creatieve industrie biedt economische kansen
voor de gemeente Hoorn, mede door de bedrijvigheid
die cultuur met zich meebrengt. Het belang van de
moderne creatieve economie, waaronder media en
entertainment, creatieve dienstverlening, mode en
design en evenementen, neemt toe. Creatieve ondernemers hebben behoefte aan flexibiliteit en ruimte om
te experimenteren. D66 wil dat bestemmingsplannen
voorzien in ruimte voor culturele ondernemers.
D66 streeft naar:
•	
flexibele bestemmingsplannen waarbinnen culturele ondernemers kunnen experimenteren.
Recreatie
De leefbaarheid van een gemeente hangt samen
met de mogelijkheden om gemakkelijk en dicht bij
huis te kunnen recreëren. Ons leven verplaatst zich
steeds meer naar binnen, achter het scherm, en dan
is het heerlijk en gezond om regelmatig naar buiten
te gaan: even met de hond wandelen, een rondje
fietsen of Westfriesland bevaren. Deze mogelijkheden
zijn van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van
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Hoorn, Blokker en Zwaag. De openbare ruimte moet
voorzien in deze behoefte. D66 wil zich inzetten voor
het behoud van de groene recreatieve ruimten in de
Hoornse wijken, de dorpen Blokker en Zwaag en de
binnenstad. De groene ruimte om de gemeente heen
moet naar binnen gehaald worden via fiets-, wandelen vaarroutes.
D66 streeft naar:
•	
behoud van openbare ruimte voor recreatie in de
wijken en dorpen en waar mogelijk uitbreiding van
bestaande recreatieroutes.
Stadsstrand en cultuurpromenade
Het stadsstrand gaat er komen, mede door de inzet
van D66. Bij het realiseren van de dijkversterking door
het Hoogheemraadschap wordt op een oeverdijk een
stadsstrand aangelegd vanaf Schouwburg Het Park tot
aan de Galgenbocht. Deze mee-koppel-kans ligt er ook
voor de Westerdijk.
Wij zien goede kansen voor de realisatie van een
cultuurpromenade vanaf Schouwburg Het Park aan
de Westerdijk, richting Achter op ’t Zand tot aan ’t
Hoofd. Een fiets-/wandelpad onder aan de dijk staat
al in de plannen, naast een al gerealiseerde beeldenroute die doorloopt tot op het puntje van het
Visserseiland. D66 wil dit gebied verder ontwikkelen
tot een aansprekend wandel- en flaneergebied langs
het water dat doorloopt tot in de haven. Hiermee
maken wij een verbinding tussen cultuuriconen als
Schouwburg Het Park, Cinema Oostereiland, het
Museum van de Twintigste Eeuw, Centrum Varend
Erfgoed en de Halve Maen. Door de verbindingsroute
van de schouwburg tot de haven bieden de parkeerplaatsen van Het Park een alternatief voor bezoekers
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van de haven waar parkeren minder goed mogelijk is.
Wij willen ter hoogte van de brandweerhelling en de
parkeerplaats een cultuurplein maken als vrijplaats
voor kunstenaars.
Bij de cultuurpromenade en het cultuurplein hoort
een mogelijkheid om te ontspannen. Daarom zetten
wij ons in voor het behoud en eventuele uitbreiding
van strandpaviljoen de Zeespiegel.
D66 streeft naar:
•	
de komst van een cultuurpromenade van de
schouwburg tot in de haven;
•	
een open cultuurplein waar ruimte is voor (amateur)kunstenaars;
•	
een flexibel strandpaviljoen bij de cultuurvrijplaats.
Regio
Voor D66 houdt de wereld niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden het belangrijk om samen te werken
in Westfriesland, zodat gemeenten en andere overheden hun cultuurbeleid op elkaar afstemmen en
aanvullen. Denk aan een Westfries centrum voor de
kunsten en het Westfries Erfgoedcentrum. Daarmee
besparen we op kosten en sluit het culturele aanbod
goed aan op de vraag van de inwoners van Hoorn en
de hele regio. Een gezamenlijke inzet voor het culturele aanbod in de regio biedt bovendien kansen op
provinciale en landelijke subsidies en ondersteunt de
doelstellingen van onze regionale culturele instellingen en ondernemers.
D66 streeft naar:
•	
een gezamenlijk optrekken bij het indienen van
voorstellen voor provinciale en landelijke subsidies
voor culturele instellingen in de regio.
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Sport

en bewegen

38

Een beweegvriendelijke
omgeving, multifunctionele
sportaccommodaties en
gezonde sportverenigingen

Sport en bewegen speelt een grote rol in de samenleving. We kijken naar topsport op televisie of in
het stadion. Beoefenen zelf sport op individuele
basis of in clubverband en onze kinderen maken
voor de eerste keer kennis met sport en bewegen op
school. Nu stilzitten eerder regel dan uitzondering
is, wordt bewegen alleen maar belangrijker in de
samenleving. Sport en beweging zorgt niet alleen
voor gezonde inwoners, maar ook voor een gezonde
en sociale samenleving. Bij het gezamenlijk uitoefenen van sport komt men in contact met mensen van
verschillende achtergronden en leeftijden.
D66 vindt dat sportverenigingen en andere aanbieders
zoveel mogelijk zelfstandig moeten blijven. Als een
vereniging het moeilijk heeft moet men natuurlijk
aan kunnen kloppen bij de gemeente, maar het uitgangspunt blijft om naar zelfredzaamheid te streven.
Daarom willen wij een totale inventarisatie van de
mogelijkheid het eigendom van sportaccommodaties
onder te brengen bij private ondernemingen en/of het
beheer van sportaccommodaties onder te brengen bij
sportverenigingen.
School
De school is vaak de plek waar men als eerste kennis
maakt met verschillende vormen van sport. D66
wil dat alle kinderen voldoende dagelijks bewegen
binnen het lesprogramma krijgen, bijvoorbeeld de
‘Daily Mile’. Tevens is het belangrijk dat kinderen ook
kennis kunnen maken met verschillende sporten en
verenigingen buiten schooltijd. Daarom is de inzet van
combinatiefunctionarissen essentieel om de kinderen
te leren bewegen en te begeleiden naar deelname aan
sport en bewegen.
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D66 streeft naar:
•	
de inzet van combinatiefunctionarissen voort te
zetten;
•	
het faciliteren van dagelijks buiten bewegen op
school.
Gezondheid
Sporten en bewegen is gezond en daarom onmisbaar
in een gezonde en actieve gemeente. Voor velen is
sport en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van
het leven. Maar nog niet iedereen vindt het gewoon
om te gaan sporten. Vooral gezinnen en ouderen met
een laag inkomen hebben vaak niet de middelen om
aan georganiseerde sport te doen. D66 wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen ook als het
om sport en bewegen gaat.
Buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke,
stimulerende rol.
D66 streeft naar:
•	
het voortzetten en uitbreiden van de inzet van
buurtsportcoaches.
Beweegvriendelijke omgeving
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de openbare ruimte. Niet alleen om in te recreëren maar ook
om te sporten. Daarom wil D66 aandacht voor fiets-,
wandel- en skeelerpaden, maar ook bijvoorbeeld
skateplekken, basketbalpleintjes, Cruijff-courts, crossbanen en fitnessmogelijkheden in de openbare ruimte.
Verder kan de gemeente het sporten stimuleren door
het creëren en in stand houden van voldoende veilige,
schone en ruim opgezette parken en plantsoenen. Het
gebruik van parken door sportprofessionals die activiteiten zoals bootcamps en looptrainingen aanbieden
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zijn een goede aanvulling op ons bestaande aanbod en
voldoen aan de veranderende sportbehoefte.
D66 streeft naar:
•	
het inzetten op een beweegvriendelijke openbare ruimte, onder andere door het plaatsen van
openbare fitnesstoestellen in parken en (speel)
terreinen.
Sportaccommodatie
Wij vinden dat de gemeente een regiefunctie heeft
in het sportaccommodatiebeleid, maar zien geen
kerntaak voor de gemeente op het gebied van beheer
en exploitatie van sportaccommodaties. D66 wil de
mogelijkheden bekijken om dit onder te brengen bij
private ondernemingen of bij de sportverenigingen
zelf. Dat dit mogelijk is, bewijst de privatisering
van de zwembaden de Waterhoorn en de Wijzend,
die ondergebracht zijn bij dezelfde exploitatiemaatschappij die de schaatsbaan succesvol uitbaat. Ook
tennisverenigingen hebben zelf hun parken in bezit en
beheren deze met succes.
Er kan een enorme kwaliteitsimpuls gegeven worden
door integraal te denken en verschillende functies en
doelgroepen gebruik te laten maken van multifunctionele accommodaties, die in de veranderende vraag
van inwoners kunnen voorzien.
D66 streeft naar:
•	
het waar mogelijk onderbrengen van sportaccommodaties bij de sportverenigingen zelf;
•	
multifunctionele sportaccommodaties in de
toekomst.
Verenigingen
Het verenigingsleven is belangrijk voor de sociale
cohesie van de samenleving. Veel inwoners zetten zich
belangeloos in voor de sportverenigingen en zo maken
velen kennis met vrijwilligerswerk. Veel van deze
vrijwilligers zetten zich later ook in voor organisaties
buiten de sport. Het belangrijkste is dat sportverenigingen ontmoetingsplaatsen zijn voor jong en oud en
voor mensen met verschillende achtergronden.
Sportverenigingen hebben een voorbeeldfunctie en
spelen een rol in de voorlichting over alcohol, drugs
en gezonde voeding. D66 vindt het dan ook niet meer
dan logisch dat het aanbod van voedsel in de kantines deels gezond is en dat roken op en om het veld
ontmoedigd wordt.
D66 streeft naar:
•	
het op gepaste wijze ondersteunen van vrijwilligers
door de gemeente;
•	
gezonde voeding in sportkantines;
•	
actief beleid om roken te ontmoedigen op de
sportaccommodaties.
Voor mensen met een beperking is sportieve deelname
niet vanzelfsprekend. Hoorn voert een actief beleid
om mensen met een fysieke of psychische handicap
actief aan het sporten te krijgen. Maatschappelijke
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participatie en werken aan je gezondheid leveren
een positief sociaal maatschappelijk rendement op.
Sportopbouwwerk en de gebiedsteams ondersteunen
en verwijzen actief naar geschikte sportactiviteiten
voor deze doelgroep.
Individueel
Een hele grote groep inwoners sport niet meer in
verenigingsverband en kiest ervoor om individueel of
met een groep te sporten op een tijdstip wanneer het
uitkomt.
D66 streeft naar:
•	
het inzetten op een beweegvriendelijke openbare ruimte, onder andere door het plaatsen van
openbare fitnesstoestellen in parken en (speel)
terreinen.
Deze groep sportbeoefenaars wordt gefaciliteerd door
sportondernemers die een steeds belangrijkere rol
gaan spelen in de behoefte om te bewegen. Zij zijn
nog niet de gebruikelijke gesprekspartners van de
gemeente als het om sportbeleid gaat. De focus van
de huidige overlegstructuur is te veel gericht op de
traditioneel georganiseerde sport.
D66 streeft naar:
•	
het meepraten van sportondernemers over gemeentelijk beleid betreffende bewegen en sporten.
Evenementen
Grote sportevenementen geven de mogelijkheid om
topsport te faciliteren en kunnen dienen als inspiratie en voorbeeld voor de amateursporters in onze
gemeente en regio. Een goed georganiseerd evenement kan een economische impuls geven aan de stad
en regio door de promotionele waarde.
D66 streeft naar:
•	
het binnenhalen van (inter)nationale sportevenementen, mits die passen bij de gemeente Hoorn.
Veiligheid
Kunnen zwemmen is van levensbelang in een
waterrijke omgeving als Hoorn. De afgelopen jaren
neemt het aantal kinderen dat kan zwemmen af.
Vooral onder inwoners met een niet-westerse migratie-achtergrond zijn relatief veel kinderen die de
zwemvaardigheid onvoldoende beheersen. Samen
met de scholen en de zwembaden moeten wij ervoor
zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om minimaal zwemdiploma A en B te halen.
D66 streeft naar:
•	
gelijke kansen: ieder kind kan zwemdiploma A en B
halen.
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8

Sociaal,

maatschappij
en zorg

42

Bereikbare zorg voor
iedereen en ondersteuning
voor de zorgverlener

Mensen hebben zelf vaak goede ideeën over hoe
zij hun zorg en ondersteuning willen inrichten.
Daarom wil D66 de mensen zoveel mogelijk
betrekken bij hun eigen ondersteuningsplan.
Dit plan wordt bij voorkeur besproken met één
aanspreekpunt. We steunen de beweging naar één
gezin, één plan, één regisseur. Ondersteuning en
zorg worden bij voorkeur dicht bij de zorgvrager
georganiseerd. De gemeente biedt daarom
ondersteuning aan mensen die zorg verlenen in de
directe leefomgeving.
Preventie moet een belangrijk onderdeel zijn in de
brede benadering van gezondheid. Bewegen en actief
zijn hebben daar een grote invloed op. Dat vraagt om
samenwerking tussen verschillende domeinen, bijvoorbeeld zorg, sport en onderwijs. D66 ziet met innovatie
een kans om de zorg en ondersteuning te verbeteren.
Deze innovatie en nieuwe ideeën komen van inwoners
en professionals en daarom wil D66 hen actief betrekken bij de inrichting van het sociale domein.
De gemeente Hoorn heeft nu circa duizend inwoners
met de status ‘dementie’. De verwachting is dat dit
aantal doorgroeit naar circa 2.500 in 2040, terwijl
de beroepsbevolking in diezelfde periode flink
daalt. Het wordt een hele opgave om de toenemende
groep dementerende ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen. Zorg in instellingen, zoals
verpleeg- en verzorgingshuizen, kan daarbij niet
(meer) de oplossing zijn. Hoorn ontwikkelt zich tot
dementievriendelijke gemeente en in dat beleid wordt
via voorlichting en training de Hoornse samenleving
zorgzamer gemaakt, met ondersteuning van
mantelzorg en burenhulp vanuit de gemeente.
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Zorg en welzijn
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de zorg.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen over de hele WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning). Dit is gepaard gegaan met een grote
bezuiniging. Het is Hoorn gelukt de zorg te continueren en binnen de daarvoor bestemde budgetten te
blijven. De wijkteams van 1.Hoorn hebben een duidelijke plaats in de samenleving gekregen. Ze moeten
in de komende jaren verankerd worden in onze
wijken en de professionals moeten de regie houden.
De netwerken die nu opgebouwd worden tussen de
verschillende zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, intermediairs en zorgvragers moeten worden
verfijnd, waarbij de gemeente actief toezicht houdt en
bijstuurt op basis van signalen uit het (kennis)veld.
De toekomst biedt veel uitdagingen. In de prognoses
zien we dat door de vergrijzing meer mensen een
beroep zullen doen op de bestaande zorgvoorzieningen, maar het aantal werkenden in deze sector neemt
af en de huidige budgetten groeien niet in verhouding
mee. De balans die er nu is, zal verdwijnen en daarom
is het verstandig hier nu al over na te denken. Er moet
ruimte komen om te experimenteren.
Het is niet aan de politiek of de zorg alleen om hiermee om te gaan. Iedereen in onze stad krijgt ermee
te maken, persoonlijk of in zijn of haar omgeving. We
zullen elkaar moeten omarmen en helpen. Dat betekent een flexibele houding aannemen en respect tonen
voor elkaars keuzes. De keuzevrijheid is voor ons heel
belangrijk en dat houdt in dat er voldoende keuzemogelijkheden moeten zijn. Deze moeten duidelijk
gemaakt worden aan de individuele zorgvrager en zijn
of haar naasten (mantelzorgers en/of familieleden).
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D66 streeft naar:
•	
het in blijven zetten voor kleine gespecialiseerde
zorginstellingen, die kennis hebben over een specifieke groep of aandoening;
•	
het blijven stimuleren van de samenwerking tussen
de zorgaanbieders en de gemeente;
•	
aandacht blijven vragen voor de mantelzorgers;
•	
het betrekken van de mening van patiëntenorganisaties in de beleidsstukken;
•	
het laten liggen van de regiefunctie bij de
professionals;
•	
vermindering van de administratiedruk voor de
professionals en zorgvragers.

willen dat werkzoekende jongeren meer de regie
nemen over hun eigen re-integratietraject. D66 wil dat
de gemeente werkzoekende jongeren stimuleert en
ondersteunt om zelf initiatieven te ontplooien, of om
vrijwilligerswerk te doen, zodat ze relevante ervaring
opdoen en hun kans op regulier werk vergroten.
Tevens houdt het de jongeren van de straat.
D66 streeft naar:
•	
organisatie van de Jeugdzorg zo dicht mogelijk bij
het kind;
•	
ondersteuning van jongeren die zelf initiatieven
ontplooien of vrijwilligerswerk doen;
•	
jongeren bekendmaken met hun plichten en vooral
met hun rechten.
Ouderen
De vergrijzing zal de komende decennia verder toenemen in Hoorn, maar niet overal even snel. In Blokker
is nu al bijna 50% van de inwoners 55 jaar of ouder.
Ook de Nieuwe Steen, Risdam-Zuid, de Binnenstad,
het Venenlaankwartier en Zwaag kennen een relatief
grote groep 55-plussers, variërend van 42% tot 37%.
Wijken als Risdam-Noord en Kersenboogerd-Noord
krijgen de komende jaren te maken met een ‘grijze
inhaalslag’. In de Grote Waal (18%) en uiteraard
Hoorns nieuwste wijk Bangert en Oosterpolder (10%)
wonen relatief weinig mensen van 55 jaar en ouder.

Jeugd
Jongeren verdienen het om gezond en veilig op te
groeien, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen.
Door preventief te handelen, vroegtijdige signalering
van problemen en effectieve gezinshulp moet
uithuisplaatsing zo veel mogelijk voorkomen worden.
Met het IKC (integraal kindcentrum) organiseren we
de zorg voor het kind zo veel mogelijk dicht bij het
kind, in de vertrouwde omgeving van de school, zodat
vroegtijdige signalering kan plaatsvinden en snel en
adequaat gehandeld kan worden.
Nazorg is net zo belangrijk, zodat we terugval
voorkomen en de ouders in staat stellen het normale
leven zo goed mogelijk weer op te pakken.
Werkloosheid onder jongeren daalt licht. Ze blijft
echter onze speciale aandacht houden. Een groep
waar wij extra zorgen over hebben, zijn de jongeren
met een migratie-achtergrond. Onder deze jongeren
is de werkloosheid twee keer zo groot als onder
jongeren met een Nederlandse achtergrond. Vanuit
de werkgelegenheidsmiddelen wordt een speciaal
leer-werkproject opgezet voor deze doelgroep. Wij
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Ouderen zullen vaker langer zelfstandig blijven
wonen en gelukkig gaat het veel ouderen goed slagen
velen erin zichzelf lang goed te redden. Waar nodig
zal ondersteuning gegeven moeten worden via de
WMO, huishoudelijke hulp of andere gemeentelijke
regelingen. Speciaal voor kwetsbare ouderen, die door
armoede of door lichamelijke of geestelijke omstandigheden beperkingen ervaren, is blijvend extra aandacht
nodig. Gebiedsteams zijn bij uitstek de vooruitgeschoven post om stille armoede en eenzaamheid onder
ouderen te signaleren en te doorbreken. Openbare
ruimten en gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk worden gemaakt en de belangrijkste routes rond
bejaardentehuizen, buurthuizen, wijkwinkelcentra
en andere plekken waar veel ouderen komen, worden
indien nodig schuifelvriendelijk gemaakt.
De gemeente zet in het kader van het ouderenbeleid verder in op:
•	
domotica;
•	
digitale dienstverlening, al zal voor ouderen altijd
fysiek contact mogelijk moeten blijven;
•	
het realiseren van nieuwe woonvormen, zoals
meergeneratiewoningen, mantelzorgwoningen en
vormen van groep- of geclusterd wonen;
•	
betaalbare huur- en vrijesectorwoningen voor
ouderen, bij voorkeur rond openbaarvervoerknooppunten en wijkcentra;
•	
jaarlijks bezoek aan ouderen die bijzondere bijstand
ontvangen;
•	
een op maat gesneden aanbod in de wijken voor
dagbesteding, ouderen-in-beweging en andere welzijnsactiviteiten en
•	
respijtbeleid voor mantelzorgers.

Werk en inkomen
We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in
de maatschappij. Natuurlijk is ons eerste doel om
iedereen naar betaald werk te begeleiden. Daarvoor
doet het Westfriese leer-werkbedrijf WerkSaam zijn
uiterste best. Wij merken echter dat het lastig is om
langdurig werklozen aan een baan te helpen. Hiervoor
is maatwerk de beste oplossing. WerkSaam moet
enerzijds uitgaan van de cliënt en kijken naar wat hij
of zij kan en wil om een plan te maken dat past bij zijn
of haar talenten en mogelijkheden. Anderzijds moet
WerkSaam rekening houden met de vraag en behoefte
van de werkgever. Alleen dan kan een realistisch en
haalbaar plan getrokken worden. WerkSaam dient
daarom proactief regionale bedrijven te bezoeken
en vraaggestuurd te werk te gaan om de werkgever
te ontzorgen. D66 maakt zich grote zorgen over de
positie van het begeleid werken (‘beschut werk) in het
sociaal werkbedrijf. Voor de groep mensen die de stap
naar de reguliere arbeidsmarkt niet kan maken, is een
vast ritme belangrijk en daar wordt nu nog beperkt
in voorzien. Werknemers uit Hoorn en Westfriesland
staan in de regio als goed bekend. Pak via een
regio-programma de werkloosheid onder jongeren
en ouderen aan; dit in samenwerking met regio’s die
werknemers zoeken.
D66 streeft naar:
•	
levering van zoveel mogelijk maatwerk van
WerkSaam aan zijn cliënten;
•	
uitbreiding van het aantal beschut werkplekken;
•	
v raaggestuurd werken en ontzorgen voor het
bedrijfsleven.
Werken moet lonen
Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand
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die gaat werken minder overhoudt dan degenen met
een bijstandsuitkering. Dat motiveert mensen niet.
WerkSaam moet deze armoedeval beperken door te
experimenteren met werken met behoud van uitkering
voor een bepaalde periode. Dat biedt de mogelijkheid
om snel uit te stromen naar een reguliere baan of, bij
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid om scholing te krijgen of iets bij te verdienen.
Armoedebeleid
Het armoedebeleid is wat ons betreft specifiek
bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die
geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Deze definitie dekt echter al lang de lading niet meer. Niet alle
armoede past in het klassieke plaatje, er zijn namelijk
ook steeds meer nieuwe vormen, bijvoorbeeld onder
zzp’ers en gescheiden ouders. Dan is er ook nog heel
veel verborgen armoede. Het armoedebeleid moet als
belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.
Bij het armoedebeleid staan kinderen centraal, zodat
zij zoveel mogelijk gelijke ontwikkelingskansen krijgen in vergelijking met kinderen die niet in armoede
opgroeien. De gemeente sluit wat de praktische uitvoering betreft zoveel mogelijk aan bij het werk van
maatschappelijke organisaties als Stichting Leergeld.
D66 streeft naar:
•	
goed inzichtelijk krijgen wat de omvang is van de
nieuwe vormen van armoede;
•	
centraal stellen van de ontwikkeling van kinderen. Beleid moet erop gericht zijn dat kinderen die
opgroeien in gezinnen onder of rond de armoedegrens zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgen als
andere kinderen.
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Schuldhulpverlening
Iedereen kan vroeg of laat in financiële problemen
komen. Om erger te voorkomen, is het zaak tijdig in
te grijpen en mensen weer zo snel mogelijk op eigen
benen te laten staan. Hierbij is vroege signalering
door de wijkteams van belang, omdat veel mensen
zichzelf uit gêne niet melden met schulden. D66 wil
iedereen zo vroeg mogelijk kennis laten maken met
schuldproblematiek en het belang van budgetteren.
Zo voorkomen we dat jongeren al in de problemen
komen.
D66 streeft naar:
•	
het richten van schuldhulpverlening op het zo
snel mogelijk weer zelfstandig maken van de
hulpvrager;
•	
voorlichting voor scholieren over het belang van
budgetteren en het gevaar van te hoge schulden;
•	
een rustperiode (moratorium) voor mensen met
schulden.
Kwetsbare wijken
In met name delen van de wijken Grote Waal, RisdamNoord en Kersenboogerd is een aantal inwoners
dat minder in staat is om op eigen kracht financiële
problemen op te lossen. Deze wijken krijgen daarom
extra aandacht, capaciteit en middelen van de
gemeente.
D66 streeft naar:
•	
de inzet van extra middelen in de wijken waar het
beleid rond de ‘eigen kracht’ onvoldoende van de
grond komt.
Voedselbank West-Friesland
De voedselbank is een aanvullende voorziening
die volledig draait op vrijwilligers en steun uit het
bedrijfsleven. Een steeds groter wordende groep
Hoornse en Westfriese burgers maakt gebruik van
deze voorziening. D66 vindt de voedselbank een grote
toegevoegde waarde voor de gemeente Hoorn en
waardeert zijn inzet. Daarom zijn wij bereid die financieel te ondersteunen, mocht dat de komende jaren
noodzakelijk blijken te zijn.
D66 streeft naar:
•	
financiële ondersteuning van de voedselbank,
indien nodig.
Andere culturen en diversiteit
In Hoorn, Blokker en Zwaag leven heel veel mensen
door elkaar die oorspronkelijk uit andere werelddelen
komen. Wat weten we nu eigenlijk precies van elkaar?
Wat zouden we van andere culturen en achtergronden
kunnen leren? In het kader van ‘Eénhoorn’ worden de
verschillende culturen en hun Hoornse cultuurdragers
in het zonnetje gezet.
Dat kan door bijvoorbeeld elk jaar een culturele en
culinaire dag te houden, waarbij een land centraal
staat. Voor wie wil integreren en participeren wordt
ruim baan gemaakt.
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D66 streeft naar:
•	
een culturele dag waar verschillende culturen
elkaar kunnen ontmoeten. Deze dag kan wisselend
in de Grote Waal, Kersenboogerd en de andere
wijken worden georganiseerd. Er komen dialoogbijeenkomsten om de verschillende culturen en
leefstijlen met elkaar te verbinden;
•	
diversiteit in het personeelsbestand van de
gemeente Hoorn (ook op beleids- en stafniveau).
Die is namelijk verouderd en aanpassing zorgt voor
een beter beeld van de stad, haar mogelijkheden en
problemen.
LHBTI
Wij willen graag dat iedereen binnen de gemeente
Hoorn een veilige woon-, werk- en leefomgeving heeft.
Zo nodig moet er worden ingegrepen bij intolerant
gedrag. Waar er behoefte aan is, wordt op scholen
steun geboden bij het onderrichten in vraagstukken
over verschillende vormen van seksualiteit. Iedereen
moet binnen zijn of haar werkomgeving vrij zijn om
te zijn wie hij of zij wil zijn. De gemeente Hoorn
heeft daarin een voorbeeldfunctie en D66 wil dat de
gemeente Hoorn zich aansluit bij de verklaring van
Dordrecht om te zorgen voor een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt. Wij vinden dat steun
moet worden geboden aan belangenorganisaties die
zich binnen de gemeente willen vestigen, zoals COC
Hoorn, CHJC, ContrariO en WFGAY. Hoorn heeft zijn
unieke en bekende kermis. Wij willen dat de Roze
Maandag tijdens de kermis in Hoorn nog duidelijker in
beeld komt naar voorbeeld van de gemeente Tilburg.
Ieder jaar wordt er een thema aan de dag verbonden,
met festiviteiten en een verdiepende bijeenkomst om
het thema extra duiding te geven.
D66 streeft naar:
•	
ondersteuning van LHBTI-belangenorganisaties die
zich binnen de gemeente willen vestigen;
•	
meer nadruk op de Roze Maandag van de kermis in
Hoorn;
•	
stevig optreden tegen intolerant gedrag.
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9

Gezondheid
en milieu
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D66 wil Hoorn klaarmaken
voor de groene transitie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen
wij investeren in bewezen en effectieve preventie.
Sport en bewegen zorgen voor gezonde inwoners
die minder vraag naar zorg hebben. Voorlichting
over ongezond en risicovol gedrag, zoals onveilige seks, drugs- en alcoholgebruik, zorgt ervoor
dat de jeugd keuzes maakt die hem gezond doen
opgroeien. Eén op de zeven kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Dit kan leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Daarom
wil D66 extra aandacht voor beweging en gezonde
voeding op alle beleidsterreinen die te maken
hebben met jeugd. Jongeren moeten altijd kunnen
kiezen voor een gezond alternatief.
Het vroeg signaleren van ongezond gedrag beperkt
schade aan de gezondheid. Daarom wil D66 inzetten
op het versterken van wijkteams (1.Hoorn) en andere
welzijns- en zorgorganisaties die dicht bij de inwoners
staan.
Gezonde en gelukkige inwoners wonen, werken en
recreëren in een groene, duurzame en klimaatadaptieve en klimaatneutrale gemeente. Dat is belangrijk
voor nu, maar ook voor toekomstige generaties, die
nog veel meer dan u en ik te maken krijgen met de
gevolgen van de klimaatverandering.
De gemeente Hoorn heeft - mede dankzij inbreng
en initiatieven van D66 - in de laatste acht jaar goed
ingezet op de transitie naar een duurzame samenleving. De uitvoering van het programma PUUR
Hoorn, waarin de ambitie is vastgelegd om als Hoorn
in 2040 klimaatneutraal te zijn, was daarin leidend.
De inzet van het budget was primair bedoeld om als
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vliegwiel te fungeren en duurzame initiatieven vanuit
de samenleving te steunen. D66 vindt dat dat beleid
voortgezet moet worden, maar wel uitgebreid naar
concretere oplossingen, waarbij het initiatief van de
gemeente komt.
D66 streeft naar:
•	
het steunen van initiatieven voor duurzaam samenleven, zoals de ontwikkeling van wateropslag onder
sportvelden als bij WFHC en (mogelijk) bij Always
Forward.
Legale wietteelt
D66 pleit al jaren voor het reguleren van wietteelt en
uiteindelijke legalisering van softdrugs. Ons doel is de
gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen
en de overlast en criminaliteit die gepaard gaan met
illegale wietteelt te beperken. Wij zijn tevreden met de
kwaliteit van de twee huidige Hoornse coffeeshops in
respectievelijk de binnenstad en op Hoorn 80, maar
ook deze goed functionerende organisaties kunnen
de kwaliteit van hun product niet altijd waarborgen,
omdat de inkoop ongereguleerd via de schimmige
achterdeur gaat. De brancheorganisatie van coffeeshops en vele burgemeesters pleiten al jaren voor een
gelegaliseerde inkoop, zodat coffeeshops de kwaliteit
van hun product kunnen garanderen. D66 Hoorn wil
net als het nieuwe kabinet - met grote inbreng van
D66 - experimenteren met legale wietteelt en vraagt
of gemeenten zich hiervoor willen aanmelden. D66
wil dat de gemeente Hoorn meedoet aan deze proef.
D66 streeft naar:
•	
een proef voor legale wietteelt om de achterdeur
van coffeeshops te reguleren.
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Alcohol en drugs
Steeds meer jongeren gaan naar grote evenementen
in en buiten de regio, in plaats van naar de lokale
kroeg. Dit heeft effect op het drank- en drugsgebruik.
De consumptie van harddrugs komt relatief veel voor,
maar ook andere genotsmiddelen die gemakkelijk
verkrijgbaar zijn, zoals gaspatronen, lijm en hoestsiroop, worden in toenemende mate gebruikt. Er is
amper informatie beschikbaar over de gevaren van
deze nieuwe vormen van drugsgebruik. Daar moet
verandering in komen, zowel voor de voorlichters zelf,
zoals ouders, scholen en sportverenigingen, als voor
gebruikers. D66 wil inzetten op meer voorlichting om
mensen bewust te maken van de gevaren van traditionele en nieuwe vormen van drugsgebruik.
D66 streeft naar:
•	
meer aandacht voor harddrugsgebruik onder
jongeren;
•	
een actieve houding wat betreft nieuwe trends
onder de jongeren.
GGD
Al jaren maakt D66 Hoorn zich zorgen over de financiële positie van de GGD Hollands Noorden. Al is de
financiële positie de laatste jaren verbeterd, de GGD
blijft uiterst kwetsbaar. Juist deze organisatie is essentieel voor vroegtijdige signalering en preventie. D66
steunt dit belangrijke werk, zelfs als dit betekent dat
de bijdrage per inwoner omhoog moet. De maatschappij verdient dit op de middellange termijn terug door
lagere zorgkosten.
D66 streeft naar:
•	
versterking van de financiële positie van GGD
Hollands Noorden.
Overgewicht
Onze samenleving is ingericht op gemak en snelheid.
Men kiest voor de weg van de minste weerstand en
dat is niet altijd de juiste weg voor een gezond leven.
Men pakt de auto, de lift en een diepvriesmaaltijd, terwijl daar gezondere alternatieven voor zijn. Daardoor
groeit het aantal mensen met overgewicht, onder
alle leeftijdsgroepen, maar zeker onder de jeugd.
Inmiddels is één op de zeven kinderen te zwaar. D66
wil in blijven zetten op het bevorderen van bewegen
en gezonde voeding voor jongeren. Op elke plek waar
jongeren komen, moet de makkelijkste keuze een
gezonde keuze zijn.
D66 streeft naar:
•	
het terugdringen van overgewicht onder alle
leeftijdsgroepen.
Afval als grondstof
Een goede afvalscheiding leidt ertoe dat zo weinig
mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt
en meer afval hergebruikt wordt als grondstof. Om
een zo goed mogelijk eindproduct te krijgen, kan men
het afval het beste scheiden aan de bron. Daarvoor
hebben wij in Hoorn, Blokker en Zwaag al een oranje
bak gekregen voor het inzamelen van verpakkingsma50

teriaal (plastic, blik). Uit verschillende bronnen blijkt
echter dat het thuis scheiden van afval nog niet tot
een schonere afvalstroom leidt. D66 vindt dat onderzocht moet worden hoe wij beter en makkelijker bij de
bron kunnen scheiden.
Als Nederlanders vinden we het heel normaal om
afval zelf te scheiden. We brengen glas naar de glasbak, zetten oud papier op de stoep en leveren flessen
in bij de supermarkt. De bereidheid van onze inwoners om hun afval zelf weg te brengen, is dus groot.
Om in te spelen op die gewoonte is D66 voorstander
van andere vormen van collectief inzamelen, zoals
het Blipvert-inzamelstation dat het mogelijk maakt
veelvoorkomende kleine recyclebare producten in
te zamelen. Dergelijke stations zijn laagdrempelig,
omdat ze centraal geplaatst worden in de wijk en 24
uur per dag bereikbaar zijn.
Uiteindelijk wil D66 een diftar-systeem dat ervoor
zorgt dat de vervuiler betaalt en de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt, in plaats van via een
vast tarief voor iedereen.
D66 streeft naar:
•	
onderzoek naar betere manieren om bij de bron te
scheiden;
•	
het inzetten van meerdere collectieve
inzamelpunten in de wijken;
•	
een gedifferentieerde afvalheffing: de vervuiler
betaalt.
Groen en bio-divers
Mede op initiatief van D66 begint de gemeente Hoorn
binnenkort met een Groenvisie. Dat is nodig, want
de groene omgeving waar wij in leven, verdient net
zoveel aandacht als bijvoorbeeld de monumenten. De
gemeente Hoorn verstedelijkt en voor de leefbaarheid
is het essentieel dat we voorzichtig met ons groen
omgaan. Nieuwe plannen mogen dat in principe niet
aantasten.
Groen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid
en het geluk van onze inwoners, maar ook voor de
waterhuishouding en klimaatadaptatie. Door de
klimaatverandering valt veel meer regen en al dat
extra water loopt via de versteende oppervlakten
naar het riool dat overbelast raakt. Een open en
groene omgeving zorgt ervoor dat het water snel in
de bodem opgenomen wordt en dus niet het riool
belast. Groen helpt ook bij het afkoelen van de stad
en gaat hittestress tegen. De gemeente kan ervoor
zorgen dat het groen toeneemt in de openbare ruimte
van de gemeente. Om de waterhuishouding en de
hittestress effectief aan te pakken, dienen echter ook
de bedrijven en inwoners van de gemeente overtuigd
te worden van de noodzaak van groen in hun voor- en
achtertuin.
Biodiversiteit is niet alleen van belang in beschermde
natuurgebieden. Sterker nog, versterking van de
biodiversiteit is het kansrijkst in eenzijdige productielandschappen en stedelijk gebied. Samen met het
openbare groen draagt particulier groen bij aan de
natuur die inwoners ervaren in hun directe omgeving

en aan het natuurlijke netwerk in de stad voor flora en
fauna. Wij vinden dat bij de inrichting en het beheer
van het stadsgroen, zoals bij parken, groenstroken,
snippergroen en stedelijk water, meer rekening gehouden moet worden met het versterken van de inheemse
flora en fauna.
D66 streeft naar:
•	
het stimuleren van inwoners en bedrijven om
hun voor- en achtertuin te vergroenen, evenals
hun daken en gevels. De gemeente moet hier
voorlichting over geven;
•	
het rekening houden met de biodiversiteit bij
voorstellen voor inrichting van de openbare ruimte.
Duurzame mobiliteit
Het duurzaamste vervoermiddel is nog altijd de fiets.
D66 geeft de fiets voorrang; daarover kunt u alles
lezen in het hoofdstuk ‘Verkeer, openbaar vervoer
& waterbeheer’ in dit verkiezingsprogramma. Als er
toch gekozen wordt voor persoonlijk gemotoriseerd
vervoer, vinden wij dat het gebruik van duurzame
oplossingen gestimuleerd moet worden. Dat begint
met de aanleg van een geoptimaliseerde infrastructuur voor alternatieven voor fossiele brandstof.
Daarbij denken we aan elektrische oplaadpunten in de
wijken, waterstoftankstations op industrieterreinen
en snellaadstations bij bestaande bezinepompen of op
nieuwe locaties.
D66 streeft naar:
•	
de aanleggen van meer oplaadpunten voor
elektrische auto’s, scooters en fietsen;
•	
waterstoftankstations op industrieterreinen;
•	
het mogelijk maken van snellaadstations langs
belangrijke uitvalsroutes.
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Duurzaam wonen
Wij willen dat alle inwoners met een huurhuis of
koopwoning in de gelegenheid worden gesteld om
duurzame oplossingen te realiseren in en aan de
woning. De gemeente kan dit faciliteren door goede
voorlichting, gezamenlijke inkoop, subsidies en
vormen van (voor)financiering.
PUUR Hoorn voorziet al in generieke voorlichting,
maar kan volgens D66 nog veel meer doen door op
verzoek van inwoners een duurzaamheids-casemanager aan te bieden, die de inwoner begeleidt door de
vele keuzes die geboden worden.
Gezamenlijke inkoop is goedkoper en duurzamer.
Daarom zetten we in op collectieve inkoop. Via de
website van PUUR Hoorn kunnen geïnteresseerden
zich gratis en vrijblijvend voor collectieve inkoop
inschrijven. Na een veiling onder aanbieders ontvangen de inschrijvers een vrijblijvend aanbod van de
aanbieder met de laagste prijs.
Wie zijn woning wil verduurzamen, maar dat niet
kan betalen, kan momenteel al gebruikmaken van
de duurzaamheidslening. Daarmee kunnen inwoners
geld lenen tegen een laag tarief. D66 wil deze lening
transformeren naar een revolverend duurzaamheidsfonds. Dat betekent dat terugbetaald geld opnieuw
wordt uitgeleend.
Bovenstaande initiatieven zouden uitstekend
gekoppeld kunnen worden aan de verplichting om
verweringsgevoelig asbest op daken voor 2014 te
verwijderen onder het mom ‘dak eraf, zonnepanelen
erop’. Veel bewoners zijn niet bekend met de mogelijke
aanwezigheid van asbest op hun dak, laat staan dat ze

Verkiezingsprogramma D66 Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022

saneringsplannen maken. De gemeente zal de voorlichting samen met de Regionale Uitvoeringsdienst
flink moeten gaan intensiveren.
D66 streeft naar:
•	
een duurzaamheids-casemanager van PUUR Hoorn
om inwoners persoonlijk te adviseren;
•	
het faciliteren van een collectief waarin inwoners
duurzame producten kunnen inkopen;
•	
transformatie van de duurzaamheidslening naar
een revolverend duurzaamheidsfond;
•	
meer aandacht in beleid en voorlichting voor de
verplichte asbestsanering van daken voor 2024.
Gasloos
Een halve eeuw na de vorige grote transitie in de
energievoorziening staat Nederland weer voor een
megaklus. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd
de overgang van de kolenkachel naar de gaskachel
binnen tien jaar voltooid. Een huzarenstuk dat nu
herhaald moet worden, want Nederland wil in 2050
gasloos zijn. D66 wil dat de gemeente vaart maakt en
begint met de eis dat alle nieuwe woningen gasloos
opgeleverd worden.
De grootste uitdaging zit echter in de bestaande
woningen. Wanneer gaan we beginnen? Wie neemt
het initiatief? Wie gaat het betalen? D66 wil dat er
een gedegen plan komt met een goede financiële
onderbouwing.
Voor deze transitie moet een alternatief netwerk ingezet worden. Tot nu toe lijkt het enige echte alternatief
het elektrische netwerk. Dit netwerk is hier echter niet
op berekend en dient kwalitatief versterkt te worden.
D66 streeft naar:
•	
een gasloze gemeente Hoorn in 2040;
•	
het gasloos zijn van alle nieuwe woningen;
•	
beginnen met het versterken van het elektrische
netwerk.
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Goed voorbeeld doet volgen
Als gemeente kunnen wij eisen stellen aan inwoners,
bedrijven en instellingen, maar dan moeten we wel
het goede voorbeeld geven. Dat is nu niet altijd het
geval. Veel gemeentelijke gebouwen voldoen niet aan
de normen die de gemeente stelt aan bijvoorbeeld
woningcorporaties. De gemeente streeft ernaar een
energieneutrale gemeente te zijn in 2040. Als het aan
D66 ligt, beginnen wij met onze eigen gebouwen energieneutraal te maken.
De gemeente koopt voor tonnen per jaar in. D66 wil
dat dit ten goede komt van duurzame ondernemers.
Door bij aanbestedingen de prijs minder zwaar te
laten wegen dan duurzaamheid kunnen wij ervoor
zorgen dat concurrentie tussen bedrijven zich daarop
toelegt. Daarnaast wil D66 dat de gemeente waar
mogelijk circulair inkoopt, bijvoorbeeld door een
dienst in plaats van een product in te kopen.
D66 streeft naar:
•	
het energieneutraal maken van de gebouwen van
de gemeente;
•	
duurzaamheid als belangrijker criterium bij
aanbesteding;
•	
circulair inkopen waar mogelijk.
Minder vieze regels
D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk
helpen als ze hun huis, bedrijf of school willen verduurzamen. Soms blijken er echter regels te zijn die
hen daarin belemmeren. Door een meldpunt voor
‘vieze regels’ in te richten, kan de gemeente zorgen
dat deze regels in beeld komen, zodat nut en noodzaak ervan tegen het licht kunnen worden gehouden.
D66 streeft naar:
•	
een meldpunt voor regels die bewoners en ondernemers hinderen in het kiezen voor duurzame
oplossingen, de zogenaamde ‘vieze regels’.
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10

Ruimte

en wonen
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Nieuwe, duurzame woonvormen en een kwaliteitsslag
in de openbare ruimte

Succesvol samenleven bereiken we niet alleen met
de mensen om ons heen, maar ook met de omgeving waarin wij leven. Ruimtelijke ontwikkeling
heeft vaak meer impact op de samenleving dan
wij denken, zeker in een zo dicht bevolkt land als
het onze. Dat maakt dat we goed moeten nadenken over hoe we met de inrichting van de ruimte
omgaan. Wij willen dat de keuzes die wij maken
duurzaam zijn, dat wil zeggen dat we ons voorbereiden op de toekomst. D66 is voorstander van
gemengde woonmilieus en een harmonieuze, zelfcorrigerende samenleving waar iedereen aan mee
kan doen, waarin mensen in contact met elkaar zijn
en blijven. Dat moet zich vertalen in de ruimtelijke
keuzes die we maken.
Wonen
De woningbouw komt na jarenlange stilstand in
een stroomversnelling. Door inzet van D66 komen
steeds meer projecten van de grond, zoals dat op de
Holenweg (Philipslocatie), de ontwikkeling van de
Blauwe Berg, het Missiehuis en de Toren van Hoorn.
Ook de Bangert en Oosterpolder wordt in versneld
tempo volgebouwd. Door de aantrekkende vraag,
mede door de trek naar de stad, moet binnen Hoorn
gezocht worden naar nieuwe bouwlocaties. Ruimte
voor woningbouw wordt schaars, dus we moeten
gebruikmaken van de creativiteit en vindingrijkheid
van onze inwoners en ondernemers. Dat kan
bijvoorbeeld door het herbestemmen van leegstaande
kantoorgebouwen dat in de laatste periode al
veelvuldig is toegepast bij bijvoorbeeld De Kluis,
Kaap Hoorn en recent nog De Beeldhouwer.
D66 wil dat iedereen in iedere levensfase een
passende woning kan vinden. Concreet betekent
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dit dat wij kiezen voor minder regelgeving en meer
innovaties. Inwoners krijgen onder andere door
versoepeling van de regelgeving de mogelijkheid
om hun woning aan te passen aan hun wensen en
er worden meer plekken gecreëerd waar men naar
eigen smaak en inzicht kan bouwen. D66 steunt
alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief
particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft
mensen ruimte om creatief en participatief invulling
te geven aan de inrichting van ruimte. Het wordt
daardoor bijvoorbeeld makkelijker om levensloopbestendig te (ver)bouwen.
De bestaande mogelijkheid van startersleningen wordt
ook in de komende bestuursperiode aangeboden,
waarbij gekeken kan worden of de doelgroep wordt
verbreed naar doorstarters.
Onderhoud aan de bestaande woningvoorraad is
cruciaal voor het leefbaar houden van straten en
wijken. Naast het verruimen van de regelgeving op
het gebied van nieuwbouw kiezen wij dan ook voor
het aanmoedigen van verbouwingen door energiezuinige oplossingen bij bestaande bouw te stimuleren,
zoals spouw- en muurisolatie, dubbele beglazing en
zonnepanelen.
De woningmarkt heeft een flexibele schil nodig om
de verandering in vraag aan te kunnen. Daarom
wil D66 dat de gemeente flexibele woningbouw
faciliteert voor verschillende doelgroepen, zoals
ouderen, alleenstaanden, statushouders en
studenten. Door bij nieuw- of verbouw rekening
te houden met mogelijke verandering van de
bestemming van een gebouw.

Verkiezingsprogramma D66 Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022

D66 streeft naar:
•	
vermindering van regelgeving, zodat voor een
breder publiek gebouwd kan worden;
•	
het doorzetten en als het nodig blijkt te zijn uitbreiden van de startersleningen;
•	
minder regelgeving voor verbouwingen;
•	
gemengde buurten met inwoners met verschillende
achtergronden en leeftijden;
•	
herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen.
Openbare ruimte
Het eerste contact dat men heeft met de gemeente is
de openbare ruimte. Nu de gemeentelijke financiën
meer ruimte bieden, vinden wij als D66 dat het tijd is
om hierin te investeren. Dat is goed voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers. D66 wil dat er een
masterplan komt voor het opknappen van de openbare
ruimte in de gemeente, met een onderverdeling tussen
binnenstad, dorpen, wijken en bijzondere plekken.
Net als bij de nog op te stellen Groenvisie willen we
dat inwoners meebeslissen over de keuzes die invloed
hebben op hun leefomgeving.
Hoorn is een monumentenstad vol historie en verhalen
die niet alleen verteld worden door de gebouwen, maar
ook door de straten en pleinen. D66 wil dat de openbare ruimte goed aansluit bij het historische verleden
en gebruikt wordt om dat te illustreren. Zo kan door
het opknappen van het West en door deze straat visueel
te verbinden met het Grote Oost en de Westerdijk het
verhaal van de Westfriese Omringdijk verteld worden.
D66 heeft er middels een motie in ieder geval al voor
gezorgd dat het nieuwe fietspad over de Westerdijk
aangesloten zal worden op het West. Door middel van
een slimmere en duurzame inrichting kunnen historische elementen benadrukt en verbindingsroutes tussen
haven en binnenstad zichtbaar gemaakt worden.
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D66 wil dat uiterlijk in 2020 op de belangrijkste openbare plekken in de gemeente gratis wifi beschikbaar
is, zoals bij bibliotheekvestigingen, gezondheidscentra
en op openbare pleinen. Dat mag ook via commerciële
weg. Indien nodig maakt de gemeente gebruik van de
EU-subsidieregeling WiFi4EU om dit te bereiken.
D66 streeft naar:
•	
het opknappen van het West als onderdeel van de
Westfriese Omringdijk en als verbinding van binnenstad en haven;
•	
benadrukken van historische elementen en zichtbaar maken van verbindingsroutes tussen haven en
binnenstad door slimmere en duurzame inrichting;
•	
gratis wifi op belangrijke openbare plekken.
Omgevingsvisie
De omgevingswet komt eraan en die heeft grote
gevolgen voor de manier waarop we omgaan met
onze omgeving. Al heeft het rijk de omgevingswet
uitgesteld tot 2021, wij willen juist al inspelen op de
uitgangspunten ervan. D66 ziet in deze wet de mogelijkheid om samen met de inwoners en ondernemers
te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit. Wij
willen dat de inwoners en ondernemers meer betrokken worden bij het nemen van besluiten en de ruimte
krijgen om hun ideeën in te brengen en te realiseren.
De rol van de gemeente is om integraal toe te zien of
het proces goed verloopt en de eenheid en kwaliteit
gewaarborgd blijven.
Haven en kust
Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd in de haven
en mede door de inzet van D66 is de havenverordening opnieuw vastgesteld. De historische schepen en
de Halve Maen hebben aan de west- en noordkant van
het Oostereiland een plek gekregen en de riviercruise-

schepen aan de oostkant. Ook is er een kwaliteitsslag
gemaakt met de uitbreiding van de Rouaanse en
Compagniesteiger met walstroom en na vele jaren
brandt eindelijk de vuurtoren weer.
De Hoornse haven wordt steeds populairder voor
riviercruiseschepen; niet alleen als aanlegplaats, maar
ook als bestemming. Langzaam komt de grens van
het maximale aantal schepen dat kan aanleggen in
zicht en dan moeten keuzes gemaakt worden. Er is al
besloten dat maximaal vier schepen tegelijk kunnen
aanleggen bij het Oostereiland. In de drukste periodes
rond Hemelvaart en Pinksteren is er meer vraag dan
aanbod en dat geeft ons de kans om aanvullende eisen
te stellen aan de rederijen. D66 wil dat de schepen
die in onze historische haven liggen een economische
meerwaarde leveren voor de ondernemers in de stad
en regio. Bovendien moeten ze voorzichtig omgaan
met de omgeving en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dat kan bijvoorbeeld door niet hun afvalwater
te lozen in de haven en hun afval gescheiden aan te
bieden in de daarvoor bestemde bakken.
De bruine vloot is voor het aangezicht van onze haven
onmisbaar en brengt met zijn gasten economische
meerwaarde in de stad. Het aantal schepen is sinds
de nieuwe havenverordening toegenomen, maar
vooral in de zomer. Graag zien wij deze schepen ook
in de winter aan het Houten Hoofd. Daarom wil D66
dat schepen die veel in de zomer aanleggen, beloond
worden met een lager wintertarief.
D66 wil een gastvrije haven. Alle havenbezoekers
moeten een hartelijk welkom krijgen door een
havenmeester/gastheer die op de hoogte is van alle
havenzaken. Hij is een verbinder die altijd in de haven
te vinden is en het aanspreekpunt voor alle gebruikers
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van de haven. Hij draagt bij aan een nog betere en efficiëntere haven, maar vooral aan een gastvrij verblijf.
De vraag is of dit organiseren voor de gemeente is
weggelegd. D66 zou graag willen onderzoeken of
het exploiteren van de haven niet veel beter aan een
professionele partij overgelaten kan worden die meer
kennis van zaken heeft en dus de haven en haar
bezoekers beter kan bedienen.
De Appelhaven en de Vismarkt bieden de kans om,
door kleine nautische en historische bedrijvigheid toe
te staan, een verbinding te leggen tussen binnenstad
en haven. Door de Hoge Brug elektronisch te laten
bedienen, kunnen meer kleine boten makkelijker
de haven binnenvaren. Zo kunnen historische zeilen motorschepen ook afmeren aan de Appelhaven,
Korenmarkt, Bierkade en Nieuwedam.
Het Julianapark is de verbinding tussen de historische
havens en de haven op de Schelphoek en deze verbinding kan versterkt worden door een voetgangersbrug
te realiseren tussen het Julianapark en de Schelphoek,
over het water naar de Scoutingvereniging Vaandrig
Peetoom Vendel. Deze brug kan - als deze open moet
- enkel door de waterscouts bediend worden en biedt
gelijk een veilig hek voor hun haven.
Wij zijn uit historisch oogpunt altijd een voorstander
geweest van de rede van Hoorn. Een rede biedt de
mogelijkheid om bij drukte schepen op te vangen,
maar is ook een ligplaats voor mensen die buitengaats
willen liggen.
Voor D66 is het duidelijk: onze historische haven kan
niet zonder een passend icoon, zoals de Halve Maen.
Wij willen dat een soortgelijk historisch icoon gewaarborgd wordt voor nu en de toekomst.
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D66 streeft naar:
•	
riviercruiseschepen die een economische meerwaarde leveren in de haven;
•	
een gastheer/havenmanager, die in de haven het
aanspreekpunt is voor iedereen;
•	
onderzoek naar exploitatie van de haven door een
professionele externe partij;
•	
het beter betrekken van de Appelhaven bij de binnenhaven door de Hoge brug elektronisch te laten
bedienen;
•	
behoud van een historisch icoon voor de haven,
zoals de Halve Maen;
•	
het faciliteren van de bruine vloot ook in de winter
in Hoorn door een lager wintertarief voor wie vaak
in de zomer komt;
•	
een verbinding tussen de Schelpenhoek en het
Julianapark door middel van een voetgangersbrug.
Markermeer
Soms vergeten we het, maar het Markermeer is ons
grootste recreatiegebied en essentieel voor het functioneren van onze haven en de economie van de stad.
D66 wil dat het Markermeer een open gebied blijft
waar recreatie en natuur beide ruimte krijgen. Op dit
moment is de natuurlijke balans in het Markermeer
niet optimaal met de waterplantenproblematiek. De
Provincie Noord-Holland, Hoorn en Edam maaien al
drie jaar waterplanten in een deel van het Hoornse
Hop. Hier dient een structurele oplossing voor te
komen. Het eigendom c.q. beheer van het Markermeer
(Blauwe Hart) is verdeeld over meerdere provincies, tientallen gemeenten, diverse waterschappen
en Rijkswaterstaat. Dat zorgt voor een wirwar aan
bestuurlijke belangen en dat doet dit Blauwe Hart
geen goed.
Juist omdat er veel vraagstukken liggen rond veiligheid, voldoende zoet water, herstel van ecologie en
recreatie wil D66 het beheer onder één bestuurlijke
entiteit brengen: ‘het recreatieschap Blauwe Hart’.
D66 streeft naar:
•	
behoud van de openheid van het Markermeer;
•	
een structurele oplossing voor het maaien (en
duurzaam verwerken) van de waterplanten in het
Markermeer;
•	
het onderbrengen van het beheer van het Blauwe
Hart bij één bestuurlijke entiteit.
Wonen en werken op het water
De woningbouwopgave die de gemeente Hoorn heeft,
kan voor een klein deel opgevangen worden op het
water. In Amsterdam zijn hele wijken gebouwd op
die manier. D66 ziet kansen om in de buurt van de
Schelphoek te experimenteren met projecten als
zelfvoorzienende ‘tiny houses’, recreatiewoningen en
nautische broedplaatsen.
D66 streeft naar:
•	
tijdelijk gebruik van ongebruikte woonboten als
werkruimte (nautische broedplaats);
•	
experimenteren met kleine drijvende zelfvoorzienende ‘tiny houses’.
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Poort van Hoorn
In dit project komen bijna alle beleidsvelden bij
elkaar: veiligheid, economie, verkeer, parkeren,
wonen, werken en recreëren. Er wordt gesproken over
een toegangspoort voor de stad, maar de Poort van
Hoorn is zoveel meer. Het is een nieuwe woonwijk,
een mobiliteitsknooppunt voor heel Westfriesland,
dé parkeerplaats voor bezoekers van de binnenstad,
een medisch cluster, een bedrijventerrein en een
scholencampus. Het is eigenlijk een kleine stad. Er is
veel discussie over dit dossier en ondertussen verandert er weinig; het originele plan staat nog overeind.
Sommige elementen worden uitgesteld of toegevoegd
en enkele deelprojecten worden uitgevoerd, zoals de
Maelsonstraat. Wat er gebeurt, gaat traag. Soms moet
je conclusies trekken, over je eigen schaduw heen
stappen en inzien dat een project als de Poort van
Hoorn te groot is voor de gemeente Hoorn. D66 wil
onderzoeken of de gemeente er niet goed aan doet
om dit project over te dragen aan een externe partij
die ervaring heeft met dergelijke grote en langdurige
projecten.
Uiteraard hebben wij ideeën over de invulling van de
Poort van Hoorn, maar daarbij beperken we ons tot
de deelprojecten die op tafel liggen. In het noordelijk stationsgebied kiest D66 voor het toevoegen van
kwaliteit. Het is namelijk een van de belangrijkste ontwikkellocaties van Hoorn en er is maar één kans om
het goed te doen. Het noordelijk stationsgebied waar
nu de parkeergarage en het busstation zijn gepland,
is de sleutel voor het verbinden van de binnenstad
met het Hof van Hoorn. D66 vindt dat de route van
de binnenstad naar het Hof van Hoorn een comfortabele moet zijn voor voetganger en fietser. Via een
kwalitatief hoogwaardige traverse moeten zij over het
spoor naar een stationsplein kunnen komen. Dit plein
moet niet alleen een mobiliteitsknooppunt worden,
maar ook een prettig verblijfsgebied. Daarvoor moet
ruimte gecreëerd worden, die er nu nog niet is. In de
huidige plannen komt er enkel een winderig, kaal en
op zichzelf staand busstation. Dat is voor D66 veel te
mager. Er moet een echt verblijfsplein komen, waar
vanuit je over de Maelsonstraat loopt of fietst naar het
Hof van Hoorn. Een ongelijkvloerse kruising hoort
daar bij. D66 vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat
veel partijen hun steun hieraan in de afgelopen jaren
hebben ingetrokken.
D66 streeft naar:
•	
versterking van het projectteam van de Poort van
Hoorn met externe capaciteit met ervaring in dergelijke grote en langdurige projecten;
•	
een comfortabele route voor voetganger en fietser
die de binnenstad verbindt met het Hof van Hoorn;
•	
k walitatieve invulling van het noordelijk
stationsgebied;
•	
de Poort van Hoorn als toonbeeld en icoon van
duurzaam bouwen worden;
•	
het uiteindelijk realiseren van een ongelijkvloerse
verbinding voor auto’s en fietsers bij het spoor.
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Financiën
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Een mee-ademende
reserve en subsidies met
prestatieafspraken
De gemeentelijke begroting moet sluitend zijn.
Wanneer inkomsten en uitgaven uit balans
dreigen te raken, kiest D66 voor bezuinigingen
en hervormingen boven het verhogen van lokale
belastingen. De OZB wordt slechts trendmatig
verhoogd.
Eenvoudig en eerlijk
De gemeente moet voor haar inwoners open en
transparant zijn over de gemeentelijke financiën. Dat
begint met het maken van heldere doelstellingen en
resulteert in een begrijpelijke begroting. Daarom doen
wij voorstellen voor het verspreiden van een publieksvriendelijke begroting in begrijpelijke taal (Helder
Hoorns).
D66 streeft naar:
•	
een publieksvriendelijke begroting in begrijpelijke
taal (Helder Hoorns).
Ondernemersfonds
De reclamebelasting is nuttig gebleken als instrument om middelen voor Hoornse ondernemers te
genereren. Toch heeft ze nadelen. De inningskosten
zijn hoog, terwijl de grootwinkelbedrijven relatief
weinig bijdragen. Er zijn alternatieven denkbaar.
Andere gemeenten, zoals Assen, Leeuwarden, Delft,
Groningen en Leiden, hebben succesvol een verhoging
van de OZB voor niet-woningen geïntroduceerd. Ook
daarmee kan een ondernemersfonds worden gevormd.
Als de ondernemers die nu de reclamebelasting
opbrengen daar een alternatief voor willen, faciliteren
en steunen wij hen daarin.

ruimere bestedingsmogelijkheden kreeg. Dit soort
schommelingen zijn onwenselijk. Daarom willen
wij mogelijkheden onderzoeken om deze schommelingseffecten te voorkomen of te verminderen. Een
mogelijkheid is het instellen van een reserve die
omgekeerd mee-ademt met de van het Rijk te ontvangen middelen.
D66 streeft naar:
•	
het creëren van een reserve die wordt gevuld bij
begrotingsoverschotten en benut bij -tekorten.
Belastingen, leges, heffingen en
afschrijvingstermijnen
Het verruimen van het lokale belastinggebied is in
2017 niet in het regeerakkoord opgenomen. Toch
houdt D66 rekening met initiatieven in deze richting in de komende jaren, die ten koste zullen gaan
van een verlaging van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
D66 streeft naar:
•	
afschaffing van de hondenbelasting;
•	
niet invoeren van toeristenbelasting, tenzij toeristische ondernemers ons dat verzoeken;
•	
kostendekkendheid van de leges;
•	
periodiek tegen het licht houden en aanpassen
van afschrijvingstermijnen. Vanwege de vele
technologische ontwikkelingen worden afschrijvingstermijnen meer op de economische dan op de
technische levensduur afgestemd.

D66 streeft naar:
•	
onderzoek naar en zo mogelijk invoering van een
alternatief voor de reclamebelasting, indien de
ondernemers die wens kenbaar maken.

Subsidies
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen, stichtingen en initiatieven tijdelijk een duwtje
in de rug te geven. Daarna moet een initiatief op eigen
kracht verder kunnen. Subsidies zijn bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd.

Stabiliteit in beschikbare budgetten
De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de
gemeente, door sterk fluctuerende gelden vanuit het
Rijk, eerst sterk moest bezuinigen en daarna veel

D66 streeft naar:
•	
subsidies met prestatieafspraken;
•	
geen automatische subsidieverstrekkingen, nut en
noodzaak worden periodiek getoetst.
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