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D66 presenteert verkiezingsprogramma 
met het thema ‘mouwen opstropen’ 

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. 

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 aange-
spoord 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 initiatiefne-
mers moeten koesteren en ruimte 
moeten bieden om hun ideeën vorm 
te geven. Zij zijn belangrijk voor 
onze stad. Het past bij onze opvat-
tingen 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 professi-
onals die in de zorg en het onderwijs 
werken. Vertrouwen dat zij de juiste 
keuzes willen maken. Geloven in het 
goede van mensen. Ook daar kunt 
u D66 aan herkennen. Optimisme. 

D66 wil dat Hoorn verder gaat met 
investeren in schone energie, creë-
ren van werkgelegenheid, bouwen 
van nieuwe woningen en zorg blijft 
dragen voor een goede bereikbaar-
heid. 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 wel-
zijn 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. 

Arwin Rood 
lijsttrekker D66 Hoorn 
Grafisch vormgever en ondernemer 

D66 houdt van problemen oplos-
sen. 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 touw-
tjes in handen nemen. En omdat we 
daarbij nooit ondoordacht te werk 
gaan, hebben wij met een enthou-
siast team een zeer uitgebreid 
verkiezingsprogramma geschreven 
voor de raadsperiode 2018 - 2022. 

In dit verkiezingsprogramma staat 
natuurlijk wat u van ons kunt verwach-
ten. Bekende D66-onderwerpen als 
onderwijs, groen en democratisering. 
Maar vooral ook actief burgerschap. 

Er moeten keuzes gemaakt worden. 
En die keuzes kunt u terugvinden in 
ons verkiezingsprogramma. Hiermee 
kijken wij met veel optimisme vooruit 
om verder te bouwen aan onze mooie 
stad. Samen met elkaar. 

Lees ons programma op  
hoorn.d66.nl

Lijst 2

“Die ongelijkvloerse kruisingen 
onder de Provincialeweg door 
gaan er uiteindelijk komen”

Arthur Helling 
lijstduwer D66 Hoorn 
Regiomanager brancheorganisatie 

Samen optrekken, durven te ver-
anderen, open staan voor nog 
betere ideeën, maar als het moet 
ook de verantwoordelijkheid 
durven te nemen en minderheden 
beschermen in een steeds ruwere 
samenleving. Wars van polari-
satie, populisme en fakenieuws. 
Waarbij goed onderwijs en de 
noodzaak om te verduurzamen 
niet ter discussie staan op weg 
naar nieuwe, technologische 
mogelijkheden op tal van terrei-
nen. D66 is voor mij na bijna 30 
jaar nog altijd de positieve lokale 
partij in Hoorn met zijn verbin-
dingen met Haarlem, Den Haag 
en Brussel.

Het was fijn om de afgelopen 4 jaar 
me wederom als raadslid in te zetten 
voor een nog betere stad, mijn geboor-
testad waar ik al 50 jaar mag leven, 
werken en genieten. Het waren jaren 
van enerzijds vooruitkijken naar de 
kansen voor een schone, slimme en 
groene stad (Smart City), van sterk 
pleiten voor een comfortabel ver-
voersknooppunt en aantrekkelijk 
verblijfsgebied in het stationsgebied 
(ik vind de huidige plannen nog te 
weinig ambitieus, kwalitatief en 
toekomstproof) en van het met regi-
onale bestuurders aandacht vragen 
in de Tweede Kamer voor ideeën 
als het doortrekken van de Noord/
Zuidlijn richting de Westfriese regio. 
Maar naast deze ‘grootse vraagstuk-
ken’ ook als volksvertegenwoordiger 
in overleg met burgers kijken naar 
oplossingen voor zeer lokale proble-

men, zoals voor de bewoners aan 
het Keerspoor in de Kersenboogerd, 
inwoners die overlast ervaren van 
mosquitosystemen, het verhogen 
van de studietoelage voor arbeidsbe-
perkte jongeren. En af en toe moet je 
ook gewoon je verantwoordelijkheid 
nemen: uitdragen om orgaandonor 
te worden (met respect voor zij die 
dat principieel niet willen), je sterk 
maken voor de opvang van vluchte-
lingen toen het gewoon echt nodig 
was, net als recentelijk voor flexwo-
ningen in Hoorn voor spoedzoekers. 
En ook de verruiming van het armoe-
debeleid: het was nodig!
Meest emotioneel vond ik de bin-
nenkomst van de Halve Maen - alsof 
het ontbrekende puzzelstukje - in 
ons VOC-decor en havenfront kon 
worden gelegd. Maar ook het uit-
reiken van de Eerste Westfriese 
Europaprijs aan Instituut Dante was 
een mooi moment, omdat het belang 
van een sterk en verenigd Europa 
ook in Hoorn veel te weinig aandacht 
krijgt.
Na 21 jaar in de Hoornse politiek, 
waarvan 17 jaar in de gemeenteraad 
mag ik de lijst van D66 duwen. Ik 
geniet van onze positieve kandidaten, 
allemaal noeste werkers als vader 

of moeder van een gezin, als zelfbe-
wuste ondernemer, verpleegkundige, 
leraar of vrijwilliger bij organisaties 
en allen met de drive om de stad en 
regio nog aantrekkelijker te maken.
Terwijl inwoners en bedrijven steeds 
meer zelf initiatief nemen (we stro-
pen de mouwen samen op), zal de 
energietransitie en de zelfrijdende 
auto’s en nog veel meer ontwikkelin-
gen de komende jaren een enorme 
vlucht gaan nemen. We zijn er niet 
bang voor, we hebben de kennis, de 
durf en bravoure om de toekomst nog 
beter te maken en als ‘kleine wereld-
stad’ onze bijdrage te leveren. Ook die 
ongelijkvloerse kruisingen onder de 
Provincialeweg door voor de fietser 
en wandelaar zullen er uiteindelijk 
komen!
We zijn al jaren een stabiele en con-
sistente partij in Hoorn, al moesten 
ook wij soms compromissen slui-
ten binnen een sterk verbrokkelde 
gemeenteraad. Met een uitstekende 
en energieke wethouder Ben Tap (ex 
ondernemer) en lijsttrekker Arwin 
Rood als zelfstandig ondernemer, 
zit het met initiatief nemen en ver-
antwoordelijkheid nemen wel goed. 
Laten we Hoorn verder groen kleuren 
op 21 maart. Steun ons en doe mee! 

Stem
21 maart

D66



Elsbeth Broerse 
Nummer 2 lijst D66 Hoorn 
Verpleegkundige

Zorg in Nederland is vanzelfspre-
kend maar voor sommigen soms 
moeilijk bereikbaar. D66 staat voor 
zorg voor iedereen, vindbaar voor 
iedereen en bereikbaar voor ieder-
een. Of het nu gaat om zorg voor 
jongeren of ouderen, van D66 kunt 
u duidelijkheid verwachten.

Iedereen kent wel een mantelzor-
ger. Mantelzorg wordt vaak door 
de directe omgeving aangeboden, 
zodat er een nog diepere relatie 
tussen de zorgontvanger en zorg-
gever ontstaat. Je zoon wordt ook 
verpleger, je zus je sociaal werker 
of je buurvrouw gaat de was en het 
strijkwerk voor je doen omdat dat 
niet meer zo goed gaat. Deze mooie 
vorm van zorg is niet uit te drukken 
in geld of in het aantal uren dat de 
zorg kost. Toch doet de overheid dat 
wel, want uren en euro’s zijn te con-
troleren. Mantelzorg beheerst vaak 
het leven. Niet alleen van de ont-
vanger, maar ook op de zorggever 
wordt een zware wissel getrokken. 
Dat wordt vaak vergeten. Daarom 
vindt D66 het belangrijk dat de 
gemeente deze groep van zorgver-
leners kent of leert kennen, zodat 
we ze op allerlei manieren kunnen 
ondersteunen. Voor de een is het 
belangrijk om met andere zorgver-
leners een avondje weg te kunnen, 
terwijl een ander gewoon een dag 
of nacht zonder de “verplichte” zorg 
voor de geliefde het best geholpen is. 
Individuele ondersteuning en hulp is 
wat er nodig is.

Het is de taak van de gemeente om 
alle zorgverleners niet alleen in kaart 
te hebben, maar ook om te weten wat 
hun wensen zijn op het gebied van 
persoonlijke ondersteuning. Op dit 
moment wordt een groot gedeelte 
van het beschikbare budget niet inge-
vuld met hulp aan mantelzorgers. De 
gemeente dient daarom actief op 
zoek te gaan naar zowel de mantel-
zorger als naar zijn of haar wensen 
omtrent de ondersteuning. Het geld 
om de waardering aan hen te geven 
blijft nu op de plank liggen. D66 
vindt dat onwenselijk. 

Professionals in plaats van 
managers
Om de zorg betaalbaar te houden 
heeft het rijk besloten om de gemeen-
ten verantwoordelijk te maken voor 
de uitvoering. De gemeenten zijn 
door het Rijk verrast met een flinke 
daling van het totale zorgbudget. De 
besparing moet dus door de gemeen-
ten worden ingevuld, terwijl er door 
iedereen ook een verbetering van 
diezelfde zorg verwacht wordt. Een 
uitdagende, maar volgens D66 geen 
onmogelijke taak. Zorg wordt niet 
verleend vanachter een bureau of 
vanuit spreadsheets. Soms kan een 
klein beetje aandacht genoeg zijn, 
we weten allemaal dat een iPad geen 
kopje koffie met u drinkt, een mantel-
zorger doet dat wel. D66 wil daarom 
de professionals voor de hele zorg-
keten verantwoordelijk maken. Zij 
weten als geen ander wat er waar en 
wanneer nodig is. De (gemeentelijke) 
overheid dient als taak te hebben om 
de zorgverleners te ondersteunen, 
hun kennis te verbeteren en de zorg 
weer persoonlijk te maken.

Het steeds ouder worden van de 
patiëntengroepen vraagt om een indi-
viduele en dus innovatieve aanpak. 
De vergrijzing en de steeds mondiger 
wordende zorgvragers dwingen het 
gehele zorgapparaat om aan deze ver-
andering mee te doen. D66 ziet dit als 
een mooie uitdaging en zeker niet als 
een bedreiging. De gemeente moet 
de professionals financieel onder-
steunen, zodat innovatie mogelijk 
gemaakt wordt. De zorg vraagt dus 
om een andere wijze van denken. De 
overheid niet als sturend apparaat, 
maar als faciliterend en controlerend 
orgaan. 

Bereikbare zorg
Het vinden van zorg die nodig 
is, is vaak onnodig moeilijk. De 
gemeente heeft moeite om alle zorg 
die voorhanden is, duidelijk te com-
municeren naar patiëntengroepen, 
mantelzorgers en andere belang-
hebbenden zoals directe familie. 
Het komt achteraf te vaak voor dat 
vanwege het ontbreken van de juiste 
vraag, zorg niet verleend werd die 
wel mogelijk was. Het enige wat er 
ontbrak, was de juiste kennis. Het 
is volgens D66 niet de taak van de 

zorgvragers om dit te onderzoeken, 
maar het is de taak van de gemeente 
om deze informatie bij vragers te krij-
gen. Nu 1.Hoorn als wijkzorgpunt 
bestaat, heeft de gemeente Hoorn 
een prima tool in handen om luid en 
duidelijk te laten horen wat ze inwo-
ners kan bieden. D66 wil daarom 
1.Hoorn een groter rol in de informa-
tieverspreiding geven. De informatie 
moet laagdrempelig beschikbaar zijn 
en blijven. Uiteraard online op de 
eigen website, maar ook met links 
en fysieke middelen bij bijvoorbeeld 
huisartspraktijken, jeugdzorginstel-
lingen, woonzorggemeenschappen 
en Westfriesgasthuis. Het niet kunnen 
vinden van de juiste zorg mag volgens 
D66 niet meer voorkomen. 

De zorg die nodig is
Het is belangrijk om te kijken naar de 
zorg die nodig is. Die kan in gelijke 
situaties voor mensen toch verschil-
len. Mensen verschillen van elkaar 
en daar moet de zorg op afgestemd 
worden. Oma hoeft niet om 8 uur ’s 
morgens klaar te zijn als ze dat liever 
niet wil. Onder de douche kan ook ’s 
avonds of een keertje niet. Maar bij de 
griep is het toch fijn dat er een keer 
extra verzorging komt of het toilet 
en de douche een keer extra schoon 
worden schoongemaakt. De wensen 
van mensen en situaties zijn verschil-
lend en zijn per dag anders. Daar wil 
D66  rekening mee houden. Het is 
aan de zorgvragers en de professio-
nals om elke keer opnieuw te kijken 
wat nodig is. Met andere woorden; 
maatwerk is gewenst en kan volgens 
D66 met bestaande middelen gele-
verd worden. 

“Een iPad drinkt 
geen koffie met u”

Jos Renckens 
Nummer 10 lijst D66 Hoorn 
Fiscalist Belastingdienst

Met de komende gemeenteraads-
verkiezingen rond ik mijn tweede 
periode in de raad af. Een periode 
waar ik met veel genoegen en trots 
op terug kijk. Met onze fractie 
hebben we volgens mij behoorlijk 
succesvol geopereerd. Succes dat 
gebaseerd is op drie belangrijke 
pijlers: inhoud, degelijkheid en 
een open blik naar de toekomst.

De inhoud eerst. Zouden niet alle 
fracties die centraal horen te stel-
len? Wat ons betreft wel, maar 
we zien (te) veel energie verloren 
gaan in discussies over het proces 
en de procedures. Wij probeerden 
daar verre van te blijven en steeds 
onze ogen op de bal te houden. 
Dat we degelijk zijn is misschien niet 
erg sexy, maar in een gemeente-
raad van grote toegevoegde waarde. 
Altijd goed voorbereid in de debat-
ten, volop beschikbaar voor extra 
taken naast het pure raadswerk en 
steeds als een hecht team opererend.

Maar het meest trots ben ik toch wel 
op onze niet aflatende zoektocht 
naar en steun voor vernieuwende 
ideeën. Onze snel veranderende 

samenleving vraagt vaak om andere 
instrumenten om de problemen 
van de toekomst aan te kunnen en 
nieuwe kansen te benutten. Dat 
mede op ons initiatief de belang-
rijkste Hoornse monumenten 
worden aangelicht laat daarbij zien 
dat dat prima samen kan gaan met 
een trotse blik naar ons verleden. 
De komende vier jaar verschijnen er 
met uw hulp weer een paar nieuwe 
gezichten achter de D66-bordjes. 
Stuk voor stuk mensen die het in 
zich hebben om op een manier die 
bij onze partij past Hoorn verder te 
brengen. Met een open en nieuws-
gierige blik naar de toekomst. Steun 
ze. Kies op 21 maart a.s. voor D66! 

De inhoud eerst

zorg
Bereikbare 

Maatwerk
in de zorg

Budget voor 
burgerintiatieven 

Professionals in 
plaats van managers

Bestuurlijke 
vernieuwing

René Bruijne 
Nummer 12 lijst D66 Hoorn 
Directeur int. logistiek IT platform

D66 heeft een lange geschie-
denis in het versterken van de 
medezeggenschap van inwoners 
in het publieke domein. Steeds 
meer beslissingen over uw leven, 
van onderwijs tot wonen, worden 
lokaal besloten. Toch constate-
ren wij dat het vertrouwen van 
inwoners in de gemeente en in de 
(lokale) politiek afneemt en naar 
onze mening op een veel te laag 
niveau is beland. Dit ondermijnt 
enerzijds de legitimiteit (ze doen 
maar!) van het bestuur, maar 
heeft anderzijds ook gevolgen 
voor de kwaliteit van het bestuur 
(wie wil nog verantwoordelijk-
heid nemen?).

Een van de belangrijkste oorza-
ken hiervan is de technologische 
revolutie waarin wij ons momen-
teel bevinden. Dat vraagt om een 
bestuur (gemeente) die hierop 
inspeelt waarbij het essenti-
eel is dat de zeggenschap zoveel 
mogelijk bij inwoners zelf ligt. 
Dit betekent volgens D66 dat inwo-
ners zelf volop de ruimte moeten 
krijgen om initiatieven te ont-
plooien en verantwoordelijkheid 
te krijgen in zowel het publieke 
(uw buurt) of politieke domein 
(initiatiefvoorstellen).

Ga die uitdaging aan!
Dit vraagt om vernieuwing in het 
bestuur van de gemeente en lokale 
democratie. In de huidige situatie 
probeert de lokale politiek de gaten 
te dichten tussen de voor velen 
ondoorzichtige bestuurslagen en 
‘ondemocratische’ gemeenschappe-
lijke regelingen. Dit is ons inziens 
funest voor het vertrouwen en moet 
anders. D66 Hoorn staat daarom 
open voor experimenten met nieuwe 
manieren van inspraak die wat ons 
betreft niet worden beperkt tot de 
geografische grens van Hoorn, 
maar door het (regionale) probleem 
of de opgave centraal te stellen. 

D66 wil ook dat de gemeente  
Hoorn burgerinitiatieven bevordert 
en ondersteunt. Lokale energie- 
coöperaties, buurtrecht en auto 
delen geven een gezicht aan 
ons nieuwe wereldbeeld van de 
kracht van de samenleving. Voor 
ons betekent dit ook dat initiatie-
ven zelf budget met bijbehorende 
verantwoordelijkheden en verant-
woording kunnen krijgen. Maar ook 
het uitdaagrecht of right to chal-
lenge (dat kunnen wij beter), waarbij 
bewonersgroepen de mogelijkheid 
krijgen om lokale voorzieningen en 
taken zelf te organiseren, schuwen 
wij niet.

D66 is en blijft ook in Hoorn de 
aanjager van de broodnodige 
bestuurlijke vernieuwing. 

Vertrouw
op de eigen
kracht van
mensen
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Bart Bakker 
Nummer 4 lijst D66 Hoorn 
Communicatiemanager

Amerika kan dan wel de inter-
nationale klimaatdoelstellingen 
negeren, het zijn gemeenten die 
dagelijks wél voor duurzame opties 
kiezen. Een fietspad in plaats van 
een autoweg, een plantsoen in 
plaats van een parkeerplaats, 
afval scheiden in plaats van alles 
in de verbrandingsoven. Juist de 
gemeente speelt een belangrijke 
rol in het verduurzamen van de 
stad. En deze acht gemeentelijke 
duurzaamheidstrends in Hoorn 
kan Trump zelfs niet tegenhouden. 

We doen het zelf!
Technologie heeft de wereld ver-
kleind, maar ook vergroot. Via sociale 
media creëren mensen hun eigen 
“dorpsplein” met gelijkgestemden. Zo 
worden in de Hoornse stadscommu-
nity vooreenmooiestad.nl duurzame 
initiatieven direct gesteund door 
bewoners en bedrijven, heeft D66 
Hoorn succesvol actiegevoerd tegen 
zwerfafval en nemen bewoners in 
Risdam Noord zelf het heft in handen 
om meer groen in wijk te laten 
terugkeren. D66 Hoorn is grote voor-
stander van deze initiatieven en wil 
deze ook vanuit de gemeente actief 
ondersteunen.

Meer groen in de stad
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 bij-
voorbeeld de monumenten. Groen is 
niet alleen belangrijk voor de gezond-
heid en het geluk van onze inwoners, 
maar ook voor de waterhuishouding 
in onze stad. Een open en groene 
omgeving zorgt ervoor dat het water 
sneller in de bodem wordt opgeno-
men en het riool niet overbelast raakt.

Samen staan we sterker!
Consumenten werken steeds vaker 
samen om de prijzen van duurzame 
producten te verlagen. Dat gebeurt 
met collectieve inkoopacties van 

zonnepanelen of duurzame energie-
coöperaties. D66 ziet een belangrijke 
rol voor dit soort grass-root ontwik-
kelingen. Ze steunen op de energie 
en keuzes van mensen zelf en hebben 
belangrijke bijeffecten. Mensen die 
zonnepanelen aanschaffen denken 
ook na over hun energieverbruik, 
over de auto die ze rijden en over de 
boodschappen die ze doen. 

Inzamelen in de wijk
We brengen glas naar de glasbak, 
zetten oud papier op de stoep en leve-
ren flessen in bij de supermarkt. De 
bereidheid om hun afval zelf weg te 
brengen is groot. Vooral als het laag-
drempelig is. Om in te spelen op die 
gewoonte is D66 voorstander van 
andere vormen van laagdrempelig 
inzamelen, zoals mini-afvalstations 
(‘Blipvert’) in de wijk om veelvoorko-
mende kleine recyclebare producten 
in te zamelen. 

Energieneutraal wonen 
D66 wil dat alle inwoners duurzame 
oplossingen kunnen realiseren in en 
aan de huur- of koopwoning. PUUR 
Hoorn helpt bewoners al met voor-
lichting, maar kan volgens D66 nog 
meer doen door bewoners te onder-
steunen bij alle keuzemogelijkheden. 
Bewoners kunnen al gebruikmaken 
van de duurzaamheidslening tegen 
een laag tarief. D66 wil deze lening 
veranderen naar een revolverend 
duurzaamheidsfonds. Dit betekent 
dat terugbetaald geld beschikbaar 
blijft voor het verbeteren van duur-
zaam wonen.

Gasloos bouwen
Een halve eeuw na de vorige grote 
transitie in de energievoorziening 

staat Nederland weer voor een mega-
klus. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd de overgang van de kolen-
kachel naar de gaskachel binnen 
tien jaar voltooid. Een huzaren-
stuk 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. 

Minder vieze regels 
D66 wil ondernemers en burgers 
zoveel mogelijk helpen als ze hun 
huis, bedrijf of school willen verduur-
zamen. 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. 

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. 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. 
Daarnaast moet duurzaamheid 
zwaarder meewegen bij het inkoop-
beleid van de gemeente, zodat dit 
direct ten goede komt aan duurzame 
ondernemers in de regio. 

Duurzaamheidstrends
die zelfs Trump niet
kan stoppen

Minder vieze 
regels 

Meer groen  
in de wijken

Geef de fietser
voorrang

Kwalitatief goed en 
aansluitend onderwijs

Niek Heijne 
Nummer 3 lijst D66 Hoorn 
Notarieel medewerker 

De Hoornse binnenstad is voor mij 
het toonbeeld van hoe mooi een 
oud centrum kan zijn. Met winkels, 
een haven, monumenten en horeca 
compact en harmonieus bij elkaar. 
D66 koestert ons mooie stadscen-
trum en vindt dat heel Hoorn dat 
zou moeten doen. De stad in de 
spotlights dus. Liefst zelfs letterlijk.

Het aanlichten van monumenten heeft 
zijn eerste stappen gezet en wat D66 
betreft volgen er de komende jaren 
nog veel meer. Ook mag er wel wat 
meer aandacht komen voor het rijke 
verleden van onze stad. Zo zouden er 
meer informatieve borden aan gevels 
kunnen komen, voor inwoners en voor 
toeristen. 

Horeca
De Hoornse terrassen zijn, mits met 
gevoel voor historische omgeving 
ingericht, een verrijking voor onze 
binnenstad. Zelf vind ik het heer-
lijk toeven op het terras van een van 
de cafés aan de Roode Steen of het 
Kerkplein als de zon even schijnt. 
Maar ook relatief nieuwe plekken als 
de Zwarte Olifant en het Koffielokaal 
aan de Nieuwe Noord zijn een echte 
verrijking voor ons centrum als ‘brui-
sende binnenstad’. D66 vindt dat 

initiatieven vanuit de Hoornse horeca 
ondernemers de steun en medewer-
king van de gemeente verdienen. 
Alleen samen met hen blijft onze stad 
bruisen. Vooral initiatieven die een 
wat oudere doelgroep aanspreken ver-
dienen extra aanmoediging.

Bereikbaar/openbaar
De meeste Hoornse bezoekers van ons 
centrum komen op de fiets, net als ik 
zelf jaren deed vanuit de Grote Waal. 
De fietser zou naast de wandelaar cen-
traal moeten staan in de binnenstad. 
Er dienen veel meer fietsparkeerplek-
ken te komen, liefst bewaakt, zeker in 
de weekenden. Het rommelige beeld 
met de fietsen op het Kerkplein straalt 
niet de schoonheid uit die het plein in 
zich heeft. Een mooie oplossing voor 
een open en gastvrij Kerkplein moet er 
komen in de komende raadsperiode. 

Bruisende 
binnenstad

Tim Peschke 
Nummer 5 lijst D66 Hoorn 
Afdelingsleider VMBO

Scholen in Hoorn komen handen 
tekort en de noodzakelijke lande-
lijke investeringen in het onderwijs 
zijn slechts deels toegezegd. 
Terwijl die nu juist zo hard nodig 
zijn. Onderwijs blijft voor D66 
Hoorn een van de belangrijkste 
speerpunten. Gelukkig ziet D66 
Hoorn genoeg mogelijkheden om 
vanuit de gemeente het Hoornse 
onderwijs te ondersteunen. Dat 
is ook wat u mag verwachten van 
D66. Een politieke partij die in 
kansen denkt en zich sterk maakt 
voor goed onderwijs. 

Goed onderwijs in Hoorn is de toe-
komst van onze gemeente. En door 
de toenemende werkdruk, plofklassen 
en passend onderwijs staat dit onder 
druk. Tijd om extra in het onderwijs 
in Hoorn te investeren! Hoe we dat 
willen? Niet in het stadhuis ideeën 
bedenken, maar het gesprek zoeken 
met docenten en leerkrachten. 
Professionals in het onderwijsveld 
weten natuurlijk het beste wat er nodig 
is om het onderwijs te verbeteren.

Onderwijs Witboek
Daarom heeft D66 Hoorn het 
Onderwijs Witboek opgezet (wit-
boekhoorn.nl). D66 Hoorn wil met 
het Onderwijs Witboek goede onder-
wijsinitiatieven en slimme ideeën 
uit het onderwijs verzamelen om ze 
vervolgens vanuit de gemeente te 
ondersteunen en breder in te zetten. 
Met het Onderwijs Witboek wil D66 
een tegengeluid laten horen aan 
alle ‘zwartboeken’ die volgens D66 
teveel aandacht leggen op wat er 
niet goed gaat. 

Investering in onderwijs-
stad Hoorn hard nodig!

In deze weken bezoek ik verschil-
lende scholen om ook persoonlijk 
het gesprek aan te gaan, zoals het 
Horizon College. Daar heb ik al ver-
schillende goede ideeën gehoord die 
we graag vanuit de gemeente willen 
ondersteunen. Een aantal ideeën 
willen wij ons ook voor inzetten. 
Denk bijvoorbeeld aan een ‘scholen-
coach’ zodat de aansluiting tussen 
onderwijsinstellingen kan worden 
verbeterd. En introduceren wij 
de Hoornse lerarenbeurs, waarbij 
leraren met een persoonlijk inves-
teringsbudget zelf kunnen bepalen 
welke onderwijsinitiatieven het 
waard zijn om in te investeren. 

En natuurlijk stopt het Onderwijs 
Witboek niet na de verkiezingen. 
Ook na de verkiezingen blijft onder-
wijs een van de belangrijkste thema’s 
voor D66. Stuur daarom uw ideeën 
en/of initiatieven in. Kleine of grote 
ideeën, baanbrekende of pragmati-
sche voorstellen? Alles is welkom! 
Wij lezen én steunen ze graag op 
www.witboekhoorn.nl. 
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wonen
Betaalbaar 

Verplaatsing van het gehele bedrij-
venterrein. Ik bepleit dat we na de 
verkiezingen met gemeente, regio, 
bedrijvenleven en vastgoedontwik-
kelaars deze fundamentele discussie 
verder oppakken. Dit D66 plan is een 
goede eerste aanzet daartoe!” 

D66 ziet nog meer mogelijkheden
Het herbestemmen van leeg-
staande kantoorgebouwen is in de 
laatste periode al vaker in Hoorn 
toegepast bij bijvoorbeeld De 
Kluis, Kaap Hoorn en recent nog 
De Beeldhouwer. En een flexibeler 
bestemmingsplan maakt bepaalde 
vormen van wonen en recreëren 
ook in het gebied rondom Hoorn 80 
mogelijk.

D66 ziet bijvoorbeeld ook in het 
omliggende water goede mogelijk-
heden voor andere woonvormen. In 
de buurt van de Schelphoek kan in 
navolging van Amsterdamse projec-
ten geëxperimenteerd worden met 
‘tiny houses’, recreatiewoningen en 
nautische broedplaatsen. 

de tekening kijk dan, dan denk ik 
dat het mooier en beter kan. Maar 
het initiatief om wonen op Hoorn 
80 mogelijk te maken lijkt me zeker 
een goede. Ik zie dat natuurlijk ook in 
andere steden ontstaan en Hoorn 80, 
zeker zo vlakbij de dijk, leent zich hier 
uitstekend voor.”

Arwin Rood, lijsttrekker voor D66 
Hoorn: “Hoorn heeft een zeer een-
zijdig aanbod aan huurwoningen. 
Daarom heeft de Hoornse gemeen-
teraad afspraken gemaakt met 
Intermaris om snel veel sociale 
woningbouw te realiseren. Daar 
bovenop is het nodig om ook in het 
middensegment woningen te realise-
ren, zodat de mensen de mogelijkheid 
krijgen door te stromen naar een 
duurdere woning. Daardoor komen 
weer meer sociale huurwoningen 
beschikbaar.”

Hans Huibers, voorzitter Westfriese 
Bedrijvengroep gaf onderstaande 
reactie: “Ik waardeer het baanbre-
kende karakter van jullie plan. Als 
WBG hebben we de ambitie uitge-
sproken dat Hoorn moet kunnen 
groeien naar 100.000 inwoners. Dan 
moet je ook op zoek naar aantrekke-
lijke en karakteristieke woonlocaties. 
Wonen aan het IJsselmeer is een 
toplocatie. Aan het plan zelf zitten 
nog wel veel haken en ogen. Het 
combineren van wonen en werken 
klinkt aantrekkelijk, maar HN80 is 
een industrieel bedrijventerrein met 
veel productiebedrijven. Dat ver-
draagt zich nog niet zo gemakkelijk 
met bewoning. Als we dit echt willen 
moeten we er misschien over naden-
ken nog een stapje verder te gaan. 

Irene Hamersma 
Nummer 6 lijst D66 Hoorn 
Voorzitter huurdersvereniging

Ruimte voor woningbouw in Hoorn 
is schaars en de nood voor wonin-
gen hoog. Daarom is creativiteit en 
vindingrijkheid van inwoners en 
ondernemers in Hoorn hard nodig. 
D66 wil direct spijkers met koppen 
slaan en overhandigde ondernemer 
Andries Borgeld van Bo-Mij een 
voorstel voor gestapelde woning-
bouw aan de rand van Hoorn80. 
Hiervoor wil D66 Hoorn dit deel 
van het bedrijventerrein een her-
bestemming geven.

Met de ontwikkeling van Hoorn 80 
ziet D66 een goede mogelijkheid om 
het gebied beter aan te sluiten op de 
ontwikkelingen van de Schelphoek 
en het te ontwikkelen Philipsterrein 
op de Holenweg. Het biedt daarmee 
ook mogelijkheden om Hoorn 80 
een kwaliteitsimpuls te geven en de 
levendigheid te vergroten. Dit komt 
de concurrentiepositie van het bedrij-
venterrein uiteindelijk ook ten goede.

Ondernemer Andries Borgeld van 
Bo-Mij over het voorstel: “Als ik naar 

Kansen zoeken voor 
nieuwe woningbouw

Ben Tap 
Wethouder D66 

Nooit zal ik het moment verge-
ten dat ik voor de eerste keer op 
een zeilboot de haven van Hoorn 
binnenvoer. De Hoofdtoren, 
de Veermanskade en de Oude 
Doelenkade. Aan de Hoge Brug 
hingen de netten van Jan Last te 
drogen. Deze stad had mijn hart 
veroverd. Nog vele malen zou ik er 
terugkeren. Ik hoefde dan ook niet 
lang na te denken toen ik in 2014 
de kans kreeg om juist in deze 
gemeente namens D66 wethou-
der te mogen worden. En iedere 
dag stelde ik mijzelf de vraag: hoe 
kunnen we die stad nog een beetje 
beter of mooier maken? 

Ik heb een grote rol gespeeld in het 
naar Hoorn halen van de Halve Maen. 
Nog steeds vind ik dit een aanwinst 
voor de haven. Trots ben ik ook op 
de investeringen in nieuwe steigers, 
de aanleg van walstroom, nieuwe 
opstapplekken voor de watertaxi, het 
behoud van het bunkerstation en het 
in ere herstellen van de vuurtoren. 
Met het EK en het WJK Open Water 
Zwemmen en het evenement: Swim 
to Fight Cancer hebben we Hoorn 
als de openwaterzwemstad definitief 
op de kaart gezet. Maar ook de vie-
ring van 400 jaar Kaap Hoorn was 
een hoogtepunt en met de recent 
onthulde plaquette in de kademuur 
blijven we dit ons herinneren. In de 
afgelopen periode is er hard gewerkt 
om het historisch en cultureel erfgoed 
veel meer in te zetten bij de promotie 
van de stad. 

Het aanstellen van verschillende 
accountmanagers was volgens de 
ondernemers in Hoorn een goede zet. 
Bij het door mij georganiseerde onder-
nemersontbijt kwamen meer dan 250 
bezoekers. Na het ondertekenen van 
de retaildeal met de minister hebben 
we in Hoorn ook echt flinke stappen 
vooruit gemaakt met de winkeliers in 
de binnenstad. Met de straatambas-
sadeurs en het interventieteam voor 
de buitenruimte werken we in Hoorn 
succesvol aan Nieuwe Winkelstraten 
met o.a. een daling van de leegstand 
als gevolg. Hoorn Marketing is opge-
richt en er is een goede City Marketeer 
aangetrokken. Voor de promotie en 
marketing van Hoorn wordt met de 
regio voortaan samengewerkt onder 
de naam: Holland Boven Amsterdam. 
Onze warenmarkt hoort bij de beste 
markten van Nederland. Met de 
omliggende gemeenten zijn afspra-
ken gemaakt op het gebied van 
detailhandel en bedrijventerreinen.

Binnen de portefeuille ruimtelijke 
ontwikkeling heb ik het Hoorns 
Initiatieven Platform geïntrodu-
ceerd. Een multidisciplinair team dat 
bouwinitiatieven snel en integraal 
beoordeelt en antwoord geeft op de 
vragen: Willen we dit in Hoorn op die 
locatie en gaan we er dan ook voor? 
Initiatiefnemers krijgen hierdoor veel 
sneller antwoord. Geheel in lijn met 
de aankomende omgevingswet is 
hierbij het uitgangspunt: ja mits in 
plaats van nee tenzij. Mooie bouw-
projecten waren de transformatie 
van het Liornehuis naar Kaap Hoorn, 
de bouw van appartementen in het 
leegstaande kantoorpand tegenover 
het stadhuis en de realisatie van ‘de 
Kluis’ in de oude bank. Maar ik ben 
ook zeer tevreden met het besluit 

om het leegstaande Missiehuis en de 
oude Philipsfabriek te verbouwen tot 
nieuwe moderne woonconcepten. Na 
jaren zit er weer voortgang in de revi-
talisering van het woonwagenkamp 
aan de Bobeldijkerweg. Door nieuwe 
afspraken te maken met omwo-
nenden kon ook het CPO-project 
aan de Tweeboomlaan doorgang 
vinden. Ook is in samenspraak met 
omringende bewoners voor extra 
geluidswerend asfalt gekozen op de 
IJselweg. De nieuwe welstandsnota 
zorgt voor het schrappen van veel 
overbodige regels en is op veel onder-
delen een stuk duidelijker geworden.

Op het gebied van sport heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de 
sport & beweegnota. Een nota 
waarin het accent van lidmaatschap 
van een (sport)vereniging verscho-
ven is naar het in beweging krijgen 
van zo veel mogelijk inwoners. Met 
behulp van sportopbouwwerk, de 
combinatiefunctionarissen en de 
buurtsportcoaches lukt dat ook. 
Van jong tot oud en met en zonder 
beperkingen. Daarbij wordt ook 
nadrukkelijk samengewerkt binnen 
andere domeinen zoals de WMO en 
de participatiewet.

Trots ben ik natuurlijk op de nieuwe 
accommodatie van de Hockey Club, 
de renovatie van de Rugbyclub en 
de nieuwe kunstgrasvelden die zijn 
gerealiseerd. Met de nieuwe exploi-
tant voor de twee zwembaden en de 
ijsbaan bespaart de gemeente niet 
alleen heel veel kosten maar is ook 
de toekomst van deze accommodaties 
weer voor langere tijd gewaarborgd. 
Tevens zijn flinke stappen gemaakt in 
het onderzoek naar de toekomst van 
verschillende sportaccommodaties.

Ik kan zo nog wel even doorgaan. 
Veel kleine- en grote voorbeelden 
waaraan ik heb gewerkt om Hoorn, 
Blokker & Zwaag mooier te maken en 
beter op de kaart te zetten. Maar ik 
heb de afgelopen periode ook veel tijd 
en energie gestoken in de regionale 
samenwerking. In Westfriesland en 
in Noord-Holland Noord. Een regio 
die we, op mijn initiatief, tegenwoor-
dig ook Holland boven Amsterdam 
noemen. Met veel enthousiasme heb 
ik me dan ook ingezet voor het regio-
naal platform arbeidsmarktbeleid, het 
ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord, Werksaam Westfriesland en 
het Recreatieschap Westfriesland. 
Tot slot zijn er ook goede stappen 
gezet in de samenwerking met de 
Metropoolregio Amsterdam. Veel van 
deze zaken zijn de afgelopen periode 
ingezet. Ik lever de komende periode 
dan ook graag mijn bijdrage om ze tot 
een succes te maken. 

Wethouder Tap
blikt terug

Herbestemming 
bestaande bouw

Kijk voor ons uitgebreide 
programma op hoorn.d66.nl

Experimenteren met 
verschillende woonvormen

Een autoluwe 
binnenstad
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