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Speerpunten Verkiezingsprogram  
“Fris en Verstandig”

LEEFBARE WIJKEN•	
GEEN BELASTINGVERHOGING•	
 ZORGZAME SAMENLEVING•	

Voor u ligt een samenvatting van het verkiezingsprogram van het CDA-Hoorn.
De komende jaren wil het CDA vooral extra aandacht besteden aan:

Leefbare wijken: 
Hoorn is in de jaren 70 en 80 (en 90) snel gegroeid. Omdat de wijken uit die jaren wat ouder begin-
nen te worden, moet er de komende jaren veel gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden en 
achteruitgang te voorkomen. Denk aan het verbeteren van de openbare verlichting, die nu op veel 
plekken onder de maat is. Dit zorgt ook voor minder veiligheid op straat. Bomen veroorzaken op 
steeds meer plekken overlast doordat ze te groot worden voor hun omgeving. Het CDA vindt dat 
deze bomen in overleg met bewoners moeten worden vervangen door groen dat beter past in de 
omgeving. Hier wil het CDA dan ook geld voor vrijmaken. 
Op een aantal plekken zijn er ingrijpender maatregelen nodig in de inrichting van straten en buur-
ten. Denk aan het renoveren of zelfs vervangen van woonblokken en het opknappen van de open-
bare ruimte er omheen. Dit proces van stadsvernieuwing zal de komende decennia een belangrijk 
thema worden in Hoorn. De start van dit proces is al gemaakt bij de Sterflats in de Grote Waal, die 
op deze manier een nieuwe toekomst hebben gekregen. Om dit alles met andere partijen en bewon-
ers goed te kunnen doen wil het CDA jaarlijks geld reserveren.

Geen belastingverhoging, meer banen
Net als het landelijke CDA pleit het CDA in Hoorn om te stoppen met lastenverhogingen. Gemeen-
telijke belastingen zoals de OZB en precario mogen de komende jaren niet verder stijgen. 0 euro 
belastingverhoging dus voor bewoners en ondernemers. Dat komt de economie en werkgelegenheid 
ten goede. 
Het CDA wil inzetten op meer onderwijs en banen in de sectoren waar 
West-Friesland al sterk in is, zoals de agri en gezondheid. De stad moet 
ook goed bereikbaar zijn om economisch te kunnen functioneren. Daar-
om zo snel mogelijk de verdubbeling van de Westfrisiaweg uitvoeren 
en de NS blijven aanspreken op het functioneren van de treinverbind-
ing met Amsterdam.
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Zorgzame samenleving
Het CDA wil goede en overzichtelijke zorg dichtbij, met name voor kinderen en ouderen. De gemeen-
te is straks verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voert ook onderdelen van de zorg voor ouderen 
uit. Het kabinet bezuinigt op deze zorg. Het CDA vindt dat het geld dat de gemeente krijgt voor deze 
zorg, ook hieraan besteed moet worden: Bovenop de bezuinigingen van het kabinet mogen geen 
gemeentelijke bezuinigingen komen. 
Het CDA wil hierbij extra aandacht en ondersteuning voor pleegouders en mantelzorgers. Zonder 
hun inzet zou het huidige zorgsysteem immers überhaupt niet kunnen bestaan. Vrijwilligers krijgen 
een blijk van waardering in de vorm van de Hoornse vrijwilligerskaart. De maatschappelijke stage op 
de scholen blijft in overleg met het onderwijs zoveel mogelijk behouden.

Andere voor het CDA belangrijke punten:
Het CDA heeft zich altijd ingezet voor het verenigingsleven en voor ontmoetingsplekken in de wijken 
en zal dit blijven doen. 
De veiligheid op straat is de laatste jaren aantoonbaar verbeterd. Dat moeten we vasthouden.
Het CDA legt prioriteit bij voorzieningen voor kinderen en ouderen. Waar nodig komen er meer 
speelplekken bij, vooral natuurlijke speeltuinen. 
Ook de toegankelijkheid van regels en voorzieningen is belangrijk. Daarvoor zijn er voorzieningen 
zoals sociaal raadslieden en een sociale kaart.

De komende jaren willen we ook meer doen met onze kustlijn. De ligging van Hoorn aan het water 
is immers een kernkwaliteit van de stad. Ook het eigene van de dorpen willen we behouden. Over 
de zogeheten Poort van Hoorn wordt al decennia gesproken en er zijn inmiddels de nodige beslui-
ten over genomen. Het CDA vindt het tijd om tot uitvoering over te gaan. Met name een veilige en 
ongehinderde fietsverbinding tussen het Keern en de binnenstad vinden we van belang. Het CDA 
vindt het wel een voorwaarde dat provincie en rijk substantieel meebetalen aan deze investering. 

Uiteindelijk is het niet de gemeente die de stad maakt. Inwoners verbinden zich met elkaar in 
gemeenschappen en geven daarbinnen samen vorm aan hun omgeving. Uiteindelijk zijn we met 
elkaar verantwoordelijk voor onze stad. De gemeente moet daarbij niet in de weg zitten met onno-
dige regels. De gemeente moet allereerst basiszaken gewoon goed doen, zoals dienstverlening aan 
inwoners en het schoonhouden van de stad.

De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners. Dat is de laatste jaren op tal van manieren 
gebeurd, van buurtwachten tot vrijwillige strooiploegen. Daar willen we de komende jaren mee 
doorgaan.
Het CDA wil met open vizier inspelen op de ontwikkelingen in Hoorn anno 2014. Dat doen we echter 
met respect voor traditionele normen en waarden die onze samenleving gevormd hebben. Je zou 
kunnen zeggen; Fris en verstandig.
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1)  INLEIDING

Zwaag, Blokker en Hoorn zijn geweldige plekken 
om te wonen, werken en recreëren. Neem de 
unieke ligging aan het water, de stedelijke en de 
dorpse identiteiten. Overzichtelijke gemeente 
met toch alle voorzieningen die bij een stad 
horen, het sterke verenigingsleven, de vele 
vrijwilligers, de kerken, goede ondernemers, de 
rijke historie. Het zijn allemaal elementen die 
maken dat we trots kunnen zijn op onze stad en 
onze dorpen. 
Het CDA wil graag zijn steentje blijven bijdragen 
aan de toekomst van Hoorn, ook in de periode 
2014-2018. Dat doen we samen met iedereen die 
zich betrokken voelt bij zijn of haar omgeving en 
zich daarvoor wil inzetten.
Daarbij zoeken we altijd de harmonie en de 
verbinding tussen mensen en belangen. De 
kracht van Hoorn zit erin dat mensen elkaar 
opzoeken, elkaar steunen en samen de 
schouders eronder zetten, zit dus ook in een 
levende en levendige gemeenschap. 
Er is immers veel meer dan vrijheid-blijheid 
en ieder voor zich. Van harte openstaan voor 
nieuwe ontwikkelingen, maar met respect voor 
vertrouwde normen en waarden. Dat is de stijl 
van het CDA-Hoorn. Je zou ook kunnen zeggen: 
Fris en verstandig!

Het CDA heeft als belangrijkste uitgangspunten; 
gespreide verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap, gerechtigheid en 
solidariteit. Dit betekent dat het CDA streeft 
naar maatschappelijke verhoudingen waarbij 
iedereen tot zijn of haar recht komt, er gezorgd 
wordt voor wie dat echt nodig heeft en waar 
mensen vooral ook verantwoordelijkheid nemen 
voor elkaar.
Dat betekent dat de gemeente bescheiden moet 
zijn in de taken die ze op zich neemt en de regels 
die ze oplegt. Stad en dorp zijn niet volledig 
maakbaar vanuit het stadhuis. De gemeente kan 
wel een verschil maken door initiatieven van 
mensen te ondersteunen en verder te helpen.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de 
gemeente op een aantal punten een belangrijke 
rol heeft om te zorgen voor een stad waar het 
prettig en veilig leven is. De komende jaren 
staan we daarbij voor grote uitdagingen. 
Wat het CDA betreft zijn de belangrijkste thema’s 
voor de komende jaren:

1. Leefbare wijken:•	   
In de jaren 70 en 80 is de stad explosief 
gegroeid. De wijken die in die jaren snel 
na elkaar gebouwd zijn, raken nu op een 
leeftijd dat er de komende jaren het nodige 
moet gebeuren om ze leefbaar te houden 
voor de bewoners. Dat vraagt om keuzes 
rond stadsvernieuwing, groen, onderhoud, 
veiligheid, sociale aspecten enz.

2. Werk / Belastingen niet omhoog:•	   
De laatste tijd zijn steeds meer mensen hun 
baan kwijt geraakt. Het is cruciaal dat de 
economie weer aantrekt en de werkloosheid 
daalt. De gemeente heeft hier beperkt 
invloed op, maar kan wel degelijk verschil 
maken. In elk geval moeten de gemeentelijke 
belastingen zoals de OZB niet verhoogd 
worden voor bewoners en ondernemers. 
Belastingverhogingen frustreren immers de 
werkgelegenheid. Ook de bereikbaarheid 
van de stad is een belangrijke economische 
factor. 

3. Zorg voor jeugd en ouderen:  •	
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk 
voor veel meer zorgtaken dan nu; denk 
aan jeugdzorg en taken uit de AWBZ zoals 
begeleiding. Omdat het gaat om kwetsbare 
gezinnen, kinderen en ouderen is het 
cruciaal dat de gemeente deze taken goed 
oppakt en de kansen pakt die er zijn om 
de zorg lokaal te verbeteren. Hoewel de 
gemeente de bezuinigingen van het kabinet 
op de zorg niet kan compenseren, moeten de 
gelden die de gemeente voor deze zorgtaken 
krijgt wel volledig voor dit doel worden 
besteed. Bovenop de rijksbezuinigingen 
mogen niet ook nog eens gemeentelijke 
bezuinigingen op de zorg komen.

Deze drie thema’s en andere zaken die we van 
belang vinden worden in het programma dat 
voor u ligt verder toegelicht. De uiteindelijke 
uitwerking zal echter vooral de komende jaren 
moeten gebeuren. 
Daarbij kunnen 
we ook uw hulp, 
ideeën en inbreng 
gebruiken. Schroom 
dus niet en neem 
contact met ons op!

VERKIEZINGSPROGRAMMA FRIS EN VERSTANDIG 
CDA-HOORN 2014 - 2018
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2)  LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
Hoorn is vanaf eind jaren 60 spectaculair 
gegroeid. Een deel van de stad bestaat dan 
ook uit woonwijken die in de jaren 70 en 80 in 
relatief korte tijd zijn gebouwd. In de komende 
jaren hebben die wijken relatief kort na elkaar 
dan ook een opknapbeurt nodig. Dat betekent 
dat de discussie over stedelijke vernieuwing in 
Hoorn steeds belangrijker wordt in het komende 
decennium.
De stadsvernieuwing is recent gestart bij de 
Sterflats in de Grote Waal en met het opstellen 
van een wijkvisie voor de hele Grote Waal. 
De uitbreiding van Hoorn is destijds ook met 
name in dit deel van de stad begonnen.

Sterflats
Het CDA vindt het terecht dat de sterflats voor 
sloop zijn behoed en is blij met de toekomst 
voor het Sterflatcomplex zoals die samen met 
de bewoners en Intermaris is geformuleerd. 
De besluiten die nu zijn genomen moeten ook 
worden uitgevoerd in samenspraak met de 
bewoners, zodat de bewoners de komende jaren 
in een gerenoveerd complex kunnen wonen te 
midden van een opgeknapte woonomgeving en 
met nieuwbouw voor de zogeheten E-blokken, 
waar senioren in mooie nieuwe appartementen 
kunnen wonen. 

Investeringsfonds voor wijken en 
stadsvernieuwing
In andere wijken, zoals delen van de 
Risdam, Hoorn Noord, Venenlaankwartier, 
Kersenboogerd, maar ook in Zwaag en Blokker 
zal gekeken moeten worden wat er nodig is om 
de leefbaarheid te waarborgen en achteruitgang 
te voorkomen. Dit overstijgt de periode tot 
2018: Stadsvernieuwing zal minimaal het 
komende decennium een belangrijk thema 
blijven. Er wordt een lange termijnagenda voor 
stadsvernieuwing opgesteld.

De ervaring leert dat stadsvernieuwing alleen 
succesvol is als dit in samenspraak gebeurt 
met bewoners en belangrijke partijen zoals 
Intermaris. Het CDA wil een investeringsfonds 
in het leven roepen om samen te kunnen 
investeren op plekken in de wijken waar dat 
nodig is. Hiervoor komt in eerste instantie 
structureel 400.000 euro per jaar beschikbaar. 
Deze inspanning zal de komende jaren 
volgehouden moeten worden. De gelden uit 
het huidige leefbaarheidsfonds kunnen hierbij 
ook worden betrokken. Het leefbaarheidsfonds 
is een gezamenlijk fonds van de gemeente en 
Intermaris waarmee wordt geïnvesteerd in 
leefbaarheid in de wijken. Vervolgens kan via 
subsidies van provincie en rijk het beschikbare 
bedrag nog verder stijgen. Samen met reguliere 
gelden van Intermaris en andere partijen moet 
er zo voldoende geld beschikbaar komen om de 
stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80-wijken op 
te pakken. Op de ene plek zal er uiteraard meer 
nodig zijn dan op de andere. De gemeente moet 

dit samen met de bewoners beoordelen, zonder 
blauwdrukken vooraf. Voor de aanpak van de 
Grote Waal is er al een budget beschikbaar, maar 
dit zal de komende jaren ook voor andere wijken 
moeten gebeuren.
De aanpak van de leefomgeving moet worden 
afgestemd op de planning van bijvoorbeeld 
grootschalig onderhoud aan de riolering.

Vervangen van bomen
Er zal een brede discussie met bewoners 
moeten komen over het groen in de wijken, 
met name over bomen. Op veel plekken 
worden bomen langzamerhand te groot voor 
hun leefomgeving, wat problemen geeft zoals 
forse schaduwwerking of wortelopdruk in de 
bestrating. Dit leidt tot steeds meer klachten van 
bewoners. De gemeente kan dit gegeven niet 
negeren. Naast het noodzakelijke onderhoud 
aan bomen zal er ook financieel ruimte moeten 
zijn om daar op systematische wijze wat 
aan te doen. Dit zal betekenen dat er steeds 
meer bomen vervangen worden door bomen 
die beter passen in hun omgeving. Hiervoor 
komt in eerste instantie 200.000 euro per jaar 
beschikbaar. Als dit niet gebeurt, dan zal het 
aantal klachten van bewoners in de komende 
jaren alleen maar toenemen. 
Voor een deel gebeurt er al het nodige via een 
meerjarenprogramma om fietspaden op te 
knappen die kampen met wortelopdruk. 
Dit herstelprogramma wordt verder uitgevoerd.
Het is goed en terecht dat de gemeente het 
aantal bomen in Hoorn bewaakt middels een 
bomenbalans, en ook dat de gemeente zichzelf 
een herplantplicht oplegt als er bomen worden 
gekapt.

Onderhoud
Hoorn is van een groeigemeente steeds meer 
een beheergemeente aan het worden. 
Dat betekent dat het onderhoud aan de 
openbare ruimte planmatig moet plaatsvinden. 
Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de openbare 
verlichting die op veel plekken verouderd begint 
te raken. Meerjaren-onderhoudsprogramma’s 
worden gekoppeld aan bijbehorende budgetten.
De komende jaren zullen budgetten 
onvermijdelijk verder onder druk komen te 
staan. Voordat er keuzes gemaakt worden om 
het onderhoudsniveau te verlagen, zal eerst 
alles gedaan moeten worden om via slimmer 
werken geld te besparen. Ook moet de openbare 
ruimte zo worden ingericht dat het onderhoud 
relatief goedkoop en efficiënt kan plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld geen lastig te onderhouden stukjes 
snippergroen meer aanleggen of onverzorgde 
plantvakken 
vervangen door 
eenvoudig te 
onderhouden gazon. 

Op de reiniging van 
de stad wordt niet 
bezuinigd; vuil trekt 
immers meer vuil 
aan en dit komt 
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ook het gevoel van veiligheid op straat niet ten 
goede. In de binnenstad moet met name tijdens 
weekenden en evenementen meer gebeuren 
om de straten schoon te houden en voldoende 
prullenbakken beschikbaar te hebben.
De rol die bewoners en bedrijven kunnen spelen 
bij het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte moet verder worden benut; behalve het 
in gebruik geven van stukjes gemeentegrond 
aan individuele bewoners kunnen buren ook 
samen een stuk gemeentegrond onderhouden 
als ze dat willen. De gemeente ondersteunt en 
stimuleert dit. Bovendien worden mogelijkheden 
voor bedrijven om bijvoorbeeld rotondes te 
onderhouden in ruil voor (bescheiden) reclame 
vergroot. Initiatieven voor buurt(moes)tuinen 
worden ook positief bekeken door de gemeente 
en waar mogelijk ondersteund.
Met dit alles valt wellicht een besparing 
op onderhoudskosten te bereiken, maar de 
betrokkenheid van mensen bij hun omgeving 
weegt voor het CDA minstens net zo zwaar.

Veiligheid
Je veilig voelen op straat is een absolute 
voorwaarde om prettig te kunnen wonen in een 
stad of dorp. Hoorn is de afgelopen jaren veiliger 
geworden. Zo is het aantal vernielingen op 
straat gedaald en (tegen de landelijke trend in) 
ook het aantal woninginbraken. 
Er is de afgelopen jaren dan ook extra aandacht 
besteed aan veiligheid. De komende jaren is het 
zaak om deze verbetering ondanks teruglopende 
budgetten vast te houden. Veiligheidsproblemen 
moeten zichtbaar worden aangepakt, zodat 
bewoners ook concreet merken dat er iets 
gebeurt.

De handhaving moet zich vooral richten op 
kleine en grote ergernissen op straat, zoals 
verkeerd aangeboden huisvuil. Stadstoezicht zal 
ook toezicht moeten houden in de avonduren 
van de weekenden en op zondag. 

De handhaving moet zich vooral richten op 
kleine en grote ergernissen op straat, zoals 
verkeerd aangeboden huisvuil. Stadstoezicht zal 
ook toezicht moeten houden in de avonduren 
van de weekenden en op zondag. 

Groepen die voortdurend rondhangen en zorgen 
voor een gevoel van onveiligheid worden 
aangepakt. Zo is via gerichte acties de veiligheid 
rond station Kersenboogerd verbeterd. 
Zo nodig gebeurt dat elders ook. Dit betekent 
niet alleen gericht toezicht en handhaving, 
maar ook het intensief volgen van hardnekkige 
overlastgevers en ze zo nodig helpen richting 
werk of scholing. Via een persoonsgerichte 
aanpak moet de stad zo minder last hebben van 
veelplegers. Bij vandalisme worden de kosten zo 
veel mogelijk verhaald op de daders, eventueel 
op de hele groep.
Jongerenwerkers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de veiligheid op straat.

Het CDA heeft een voorkeur om in te zetten op 
preventie om onveiligheid te voorkomen, maar 
dit zal hand in hand moeten gaan met repressie 
en een gerichte aanpak van bijvoorbeeld 
veelplegers.
Samen met politie, Intermaris en andere 
partijen blijft de gemeente de komende jaren 
extra aandacht besteden aan inbraakpreventie 
en bewoners stimuleren om hun huis beter te 
beveiligen.
Cameratoezicht wordt ingezet waar dat kan 
helpen, maar de kosten maken dat dit middel 
niet overal ingezet kan worden. Er komen 
verplaatsbare camera’s die flexibel ingezet 
worden op plekken waar dat nodig is. 

Horeca en coffeeshops
Hoorn heeft een regionale functie als stad 
om uit te gaan. Op culinair vlak steekt Hoorn 
boven veel andere steden uit en het CDA is 
trots op de ondernemers die dit in onze stad 
bewerkstelligen. Evenementen en promotie om 
dit aspect van Hoorn te versterken maken een 
belangrijk onderdeel uit van het verbeteren van 
het profiel van Hoorn naar buiten toe.
De komst van het nieuwe hotel met bioscoop van 
Van der Valk betekent dat Hoorn eindelijk weer 
over een moderne bioscoop beschikt en kan de 
stad ook op de kaart zetten als congresstad. Van 
der Valk wordt als belangrijke partij betrokken 
bij de pogingen om meer toeristen naar de stad 
te krijgen, net als bijvoorbeeld de schouwburg, 
musea en filmhuis.
Veilig uitgaan is belangrijk. 
Overlast rond uitgaan wordt zichtbaar 
aangepakt, waarbij ook de horecaondernemers 
hun verantwoordelijkheid nemen. De afspraken 
uit de Kwaliteitsmeter veilig uitgaan dienen 
hierbij als leidraad. Via zogeheten sfeerbeheer 
en mede vanuit de horeca georganiseerd 
toezicht in het uitgaansgebied moet de 
veiligheid verder verbeteren. 
Verder moet het mogelijk zijn om de 
beschikbare politiemensen ook op plekken in 
te zetten die iets verder van de Rode Steen 
verwijderd liggen, maar waar wel overlast is 
van passerend uitgaanspubliek. Ook hier is de 
bijdrage van bewoners onmisbaar. Zo hebben 
de bewoners van de Koepoortsweg zelf een 
burgerwacht geformeerd in hun straat die op 
uitgaansavonden de straat in de gaten houdt. 
Dit voorbeeld verdient elders in de stad 
navolging en de gemeente moet er alles aan 
doen om dit soort initiatieven te steunen.

Doordat de minimumleeftijd voor het kopen van 
alcohol naar 18 is gegaan, vindt het CDA het 
aanvaardbaar dat 
de toegangstijden 
voor de horeca 
worden bijgesteld. 
De reden voor het 
vervroegen van de 
toegangstijden in de 
afgelopen jaren was 
immers vooral het 
terugdringen van het 
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alcoholgebruik onder minderjarigen. Die reden 
is weggevallen nu minderjarigen geen alcohol 
meer mogen kopen, dus ook niet in de kroeg.
Het aanpassen van de toegangstijden voor de 
horeca mag onder geen beding leiden tot meer 
overlast op straat. De gemeente ziet toe op de 
naleving van de nieuwe verkoopleeftijd van 18 
jaar voor alcohol.

Het CDA wil nog steeds maximaal 1 coffeeshop 
in Hoorn. In ieder geval zal de coffeeshop uit 
de binnenstad moeten verdwijnen, zoals de 
bewoners en ondernemers eerder ook was 
beloofd door de gemeente en door bijna alle 
politieke partijen. Voor harddrugs is al helemaal 
geen plaats in Hoorn. Problemen rond drugs 
dienen regionaal aangepakt te worden.

AED’s
Het CDA vat het begrip veiligheid breed op. 
Zo is het netwerk van AED’s (apparaat 
voor reanimatie bij hartstilstand) met snel 
oproepbare vrijwilligers ook een bijdrage aan 
de veiligheid. Hierdoor kunnen mensen die in 
de openbare ruimte een hartstilstand krijgen 
sneller worden geholpen dan dat de ambulance 
er is, en juist die eerste minuten zijn cruciaal. 
De praktijk heeft laten zien dat hierdoor al 
meerdere mensenlevens in Hoorn zijn gered. 
De gemeente blijft dit project steunen om samen 
met vele anderen het netwerk nog verder ut te 
bouwen met meer AED’s en vrijwilligers.

Gladheidbestrijding
Ook gladheidbestrijding in de winter is een 
vorm van veiligheid. De afgelopen jaren is 
de gladheidbestrijding geleidelijk verbeterd 
waardoor Hoorn zijn slechte naam op dit 
gebied is kwijtgeraakt. Zo zijn de strooiroutes 
uitgebreid en is er meer strooizout en materieel 
beschikbaar dan voorheen. 
De gemeente moet adequaat kunnen reageren, 
ook bij aanhoudende sneeuwval. De vrijwillige 
sneeuwruimploegen die bewoners in diverse 
wijken zijn begonnen, zijn een van de beste 
voorbeelden van partnerschap tussen de 
gemeente en bewoners. De gemeente gaat ook 
de komende jaren door met het uitdelen van 
gratis strooizout aan het begin van de winter, 
om mensen te stimuleren hun eigen stoep en 
straat schoon te houden. De gemeente kan 
immers niet overal strooien.

Achterpaden
De gemeente heeft tot nu toe geen actief beleid 
om achterpaden te verlichten. De middelen 
om dit op grote schaal te gaan doen ontbreken 
ook. Als buren samen ‘hun’ achterpad willen 
verlichten of zelfs middels een afsluitbaar 
hek willen afsluiten, dan moet de gemeente 
daarvoor geen onnodige belemmeringen 
opwerpen.
Een veilig Hoorn is alleen mogelijk als bewoners 
met elkaar een actieve bijdrage leveren. 
Hierboven zijn al diverse mooie voorbeelden 
genoemd. Voor het CDA hoort het ondersteunen 
van bewoners die deze initiatieven nemen tot de 

kern van het veiligheidsbeleid.

Het CDA zet zich o.a. in voor de volgende zaken:

Opknapbeurt voor nieuwbouwwijken uit 
de jaren 70 en 80. Hiertoe komt er een 
investeringsfonds en een lange termijnagenda 
voor stadsvernieuwing

In samenspraak met bewoners vervangen van 
bomen die te groot zijn geworden voor hun 
omgeving

Planmatig onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte. Vergroten van de rol van 
bewoners en bedrijven hierbij

Verder verbeteren van de gladheidbestrijding

Handhaving die zich richt op de grootste 
ergernissen in de openbare ruimte

Gerichte aanpak van overlastgevende groepen

Hoorn op de kaart zetten als culinaire en 
congresstad

Politie is op uitgaansavonden niet alleen rond 
de Rode Steen inzetbaar

0 coffeeshops in de binnenstad en maximaal 1 
in de gemeente

3)  RUIMTELIJKE ORDENING EN 
       VOLKSHUISVESTING 

Voor veel mensen is Hoorn in de eerste plaats 
woonstad. Dat geldt zeker voor veel forensen 
die niet in de stad werken, maar er wel bewust 
voor kiezen hier te blijven wonen. Hoorn moet 
aantrekkelijk blijven voor met name jonge 
gezinnen en senioren. Het weer op gang komen 
van de huizenmarkt is een belangrijke factor om 
de economie vooruit te helpen. 
De gemeente moet blijven inspelen op de 
ontwikkelingen in de markt. Zo dient er voor 
kavels een marktconforme grondprijs gerekend 
te worden. Bij grondprijsverlagingen mogen 
niet alleen projectontwikkelaars profiteren, 
ook de verkoop van 
grond die rechtsreeks 
aan particulieren 
verkocht wordt, zoals 
vrije kavels en bij 
Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
(CPO), moet hiervan 
meeprofiteren. 
Collectief Particulier 
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Opdrachtgeverschap en andere methoden 
waarbij mensen zelf woningen bouwen, 
eventueel in een coöperatief verband, worden 
actief door de gemeente gestimuleerd.

Om starters op de woningmarkt aan een woning 
te helpen blijft de gemeente startersleningen 
uitgeven. De hoogte hiervan moet ook 
aangepast worden aan de ontwikkelingen in de 
markt. 
Het CDA wil het eigen woningbezit zoveel 
mogelijk stimuleren. In Hoorn is er tegelijk 
behoefte aan meer huurwoningen in de 
duurdere categorie. Dit om de doorstroming 
mogelijk te maken van mensen uit sociale 
huurwoningen die iets meer kunnen betalen, 
maar niet aan een eigen woning kunnen of 
willen beginnen. De kernvoorraad sociale 
huurwoningen blijft gehandhaafd.

Het zal steeds minder zo zijn dat de gemeente 
vanuit een blauwdruk de inrichting van de stad 
bepaalt. Te vaak blijken regels belemmerend 
te werken om aan te kunnen sluiten bij de 
woonwensen van mensen. Deze inrichting zal 
steeds meer vorm moeten krijgen in overleg 
met bewoners en andere belanghebbenden. 
Uiteraard is het wel aan de gemeente om daarbij 
het belang van de stad als geheel in het oog te 
houden. 

Welstandsregels zijn nodig, met name om 
het historische stadsgezicht van Hoorn en de 
dorpen (linten) te beschermen. De regeldruk 
binnen de ruimtelijke ordening en de welstand 
zal wel moeten verminderen. Dit ook vanuit de 
gedachte dat mensen meer zelf hun omgeving 
vormgeven. Het CDA juicht ontwikkelingen toe 
als een flitsvergunning (het versnellen van de 
procedure om een vergunning te verlenen) en 
een burenakkoord. Hierbij kan er meer gebeuren 
aan een woning dan eigenlijk volgens de regels 
mag, mits de buren akkoord zijn. Het feit dat 
mensen meer samen het aanzien van de straat 
kunnen bepalen, zal ook de betrokkenheid bij de 
eigen omgeving vergroten.

Ouderen zullen steeds langer zelfstandig blijven 
wonen. Bestemmingsplannen moeten daarom 
meer ruimte bieden om de eigen woning 
levensloopbestendig te maken. 
De grootste uitdaging om de woningvoorraad 
levensloopbestendig te maken zit immers 
in de bestaande voorraad. Fenomenen als 
kangoeroewoningen of tijdelijke woningen, 
waarbij meerdere generaties op 1 perceel 
samenwonen om mantelzorg te kunnen 
verlenen moeten ook meer mogelijk zijn. 
Hierbij komt ook meer ruimte voor bedrijvigheid 
in woonwijken. Dit uiteraard wel binnen grenzen 
van overlast, want de woonfunctie staat voorop 
in een woonwijk. Buurtwinkeltjes of kiosken 
vergroten de leefbaarheid en levendigheid.

De ontwikkeling van de wijk Bangert 
Oosterpolder zal doorgaan tot na 2020. 
Hierbij moet voortdurend ingespeeld worden 

op de woonwensen van dat moment en 
mag niet worden uitgegaan van verouderde 
blauwdrukken. De gronden die langer braak 
blijven liggen in afwachting van bebouwing 
krijgen een creatieve tijdelijke invulling. 
Wandelen, natuurlijk spelen en eventueel 
zonnevelden zijn hierbij trefwoorden. 

Het CDA zet zich o.a. in voor:

Aantrekkelijke woonstad voor gezinnen en 
ouderen

Stimuleren eigen woningbezit via 
startersleningen en initiatieven als particulier 
opdrachtgeverschap (CPO)

Voldoende huurwoningen, ook in het duurdere 
segment

Meer ruimte om woningen levensloopbestendig 
te maken

Bewoners bepalen meer en meer samen het 
aanzien van hun straat

Creatieve invulling van bouwgronden die 
langdurig braak blijven liggen

4)  RECREATIE, KUNST EN CULTUUR 

Hoorn heeft goud in handen met de historische 
binnenstad en de unieke ligging aan het 
Markermeer. 
De ligging aan het Markermeer kan beter 
benut worden door meer met onze kustlijn te 
doen. Reeds in gang gezette ontwikkelingen 
op dit gebied voor doorgezet. Het CDA steunt 
de gedachte van een stadsstrand bij de Grote 
Waal. Of dit stadsstrand er ook daadwerkelijk 
gaat komen hangt af van de vraag of hiervoor 
voldoende financiële middelen beschikbaar 
kunnen komen. 
De Westerdijk wordt ingericht als 
wandelpromenade. De haven is het visitekaartje 
van Hoorn bij uitstek. Dat betekent dat 
gastvrijheid voor varende bezoekers voorop 
staat, dat liggelden concurrerend zijn met 
andere havens en dat de havenvoorzieningen 
voldoen aan de 
vraag. Ambitie moet 
blijven dat Hoorn 
grotere water(sport) 
evenementen 
binnenhaalt, of dit 
nu zwemwedstrijden 
zijn of een grote 
botenbeurs.
De witte vloot 
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verdwijnt op termijn van het Oostereiland. 
Omdat de verwachting niet is dat dit binnen 
afzienbare tijd te realiseren is, zal de witte vloot 
vooralsnog op de huidige plek blijven.

Julianapark
Het Julianapark heeft een bescheiden 
opknapbeurt gehad. Er zal een discussie moeten 
komen over de functies in het park. Wat het CDA 
betreft blijft het park zo groen mogelijk, met de 
nadruk op wandelen en (strand)recreatie. 
Op bescheiden schaal is er wel ruimte voor 
horeca en sportvoorzieningen.

De Schelphoek blijft open voor een ontwikkeling 
als jachthaven, maar ook (durf)sporten 
kunnen hier een plek krijgen. De botenhelling 
die is gerealiseerd blijft gehandhaafd, zodat 
inwoners van Hoorn met een bootje deze in het 
Markermeer te water kunnen laten.
Hoorn blijft zich actief bemoeien met de 
toekomstplannen voor het Markermeer die door 
rijk en provincie bedacht worden. 
Hierbij zijn waterkwaliteit, de bereikbaarheid 
van de Hoornse haven en het open uitzicht over 
het water belangrijke aspecten.

Monumentenstad
Hoorn is monumentenstad bij uitstek. 
Monumenten geven de stad identiteit en 
moeten gekoesterd en goed onderhouden 
worden. Hoorn moet optimaal gebruik maken 
van subsidies van het rijk en de provincie voor 
het onderhoud van monumentale panden. 
Het Oostereiland is veranderd in een parel voor 
de stad. 
Speciale aandacht gaat uit naar religieus 
erfgoed. Met het behoud hiervan is ook een 
publiek belang gemoeid. De gemeente denkt 
actief mee met eigenaren van religieus erfgoed 
over mogelijkheden tot herbestemmen.

De gemeente geeft hierbij zelf het goede 
voorbeeld door bij het verplaatsen van 
voorzieningen prioriteit te geven aan 
herbestemming van bestaande gebouwen. 
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de al 
jarenlang bestaande plannen voor verplaatsing 
van de centrale bibliotheek. 
Ook het binnenhalen van financiële middelen, 
zoals subsidies voor herbestemming krijgt 
extra aandacht. Het Platform religieus erfgoed, 
waarin gemeente en eigenaren / beheerders van 
religieus erfgoed zijn vertegenwoordigd wordt 
nieuw leven ingeblazen en mag rekenen op 
actieve steun van de gemeente.

Het CDA vindt dat ook in de buitenwijken en de 
dorpen elementen behouden moeten blijven 
die herinneren aan de geschiedenis en die het 
waard zijn om te bewaren. Zo staat het oudste 
gebouw binnen de gemeentegrenzen niet in 
de binnenstad maar in Zwaag (hervormde 
kerk). Ook bij de verdere ontwikkeling van de 
wijk Bangert Oosterpolder moeten elementen 
terugkomen die herinneren aan de historie van 
het gebied.

Toerisme
De komende jaren wordt een toename van 
buitenlandse toeristen in Nederland verwacht, 
met name vanuit opkomende economieën 
als China. Om meer van deze toeristen en 
dagjesmensen te verleiden naar Hoorn te komen 
wordt er samen met de regio een eenduidige 
strategie uitgestippeld om West-Friesland als 
regio en daarbinnen Hoorn beter te promoten. 
De komst van een groot hotel met (eindelijk) een 
bioscoop op de Blauwe Berg is een prachtige 
voorziening om meer mensen naar Hoorn te 
trekken. Dit biedt ook kansen om Hoorn op de 
kaart te zetten als vergader- en congresstad, 
naast de al bestaande kwaliteiten van onze stad 
op bijvoorbeeld culinair en historisch gebied.

Kunst en cultuur
Het CDA is voorstander van kunst die interessant 
is voor een brede groep. Kunst mag daarentegen 
wel kritisch en grensverleggend zijn, een spiegel 
voorhouden. 
Voor het exposeren van kunst heeft Hoorn 
enkele accommodaties die geschikt zijn voor 
zowel beginnende kunstenaars als professionals. 
Met name de amateurkunst is voor het CDA van 
groot belang. Het CDA gaat kritisch om met het 
verstrekken van subsidies voor kunst. Het kan 
niet zo zijn dat het kunstleven in Hoorn afhangt 
van subsidies. Gemeentelijke ondersteuning voor 
ateliers wordt verder afgebouwd. 

Met de schouwburg en musea als het Westfries 
Museum en het Museum van de 20e eeuw heeft 
Hoorn culturele voorzieningen om trots op te 
zijn die vele bezoekers naar de stad trekken. 
Deze voorzieningen moeten dan ook 
gehandhaafd blijven, maar zijn daarmee niet 
uitgesloten van bezuinigingen in de komende 
jaren.
Het CDA vindt dat volkscultuur meer aandacht 
mag krijgen. De twee grootste evenementen in 
de gemeente zijn hier sprekende voorbeelden 
van, namelijk de kermis en de carnavalsoptocht 
in Zwaag. De kermis blijft 1 van de topkermissen 
in Nederland met een programma voor elk 
wat wils en het grote kermisvuurwerk als 
onderdeel van de traditie. Om iedereen van de 
kermis te laten genieten zijn er minimaal twee 
dagen tijdens de kermisweek met verlaagde 
prijzen voor attracties. Samen met de horeca 
en winkeliers wordt bekeken hoe de Hoornse 
ondernemers nog beter kunnen profiteren 
van de aanwezigheid van de kermis en de 
vele bezoekers. Er wordt tijdens de kermis 
gehandhaafd op de geluidsnormen voor 
attracties en horeca. De gemeente blijft zich 
inspannen voor erkenning van de kermis als 
immaterieel erfgoed.
Gelet op het belang 
van het carnaval voor 
de gemeenschap 
denkt de gemeente 
desgevraagd 
actief mee met 
de carnavals-
verenigingen.
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Het CDA zet zich o.a. in voor: 

Meer doen met onze kustlijn, Julianapark blijft 
groen

Hoorn blijft monumentenstad bij uitstek, met 
speciaal aandacht voor religieus erfgoed

Hoorn als levendige stad met veel 
evenementen en kwaliteiten als culinaire stad 
en congresstad

Aandacht voor volkscultuur zoals de kermis 
en het carnaval. De Hoornse kermis blijft een 
topkermis in Nederland

5)  OUDEREN 
Het aantal ouderen in Hoorn blijft toenemen. 
Dat betekent dat er meer aandacht nodig 
is voor deze groep. Passende huisvesting, 
een toegankelijke openbare ruimte, vrije 
tijdsvoorzieningen en zorg dichtbij zijn hierbij 
belangrijke aspecten. Ouderen moeten zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen 
in de samenleving. Om dit te bereiken is 
de samenwerking met ouderenbonden en 
ouderenraad van groot belang. Het nieuw 
gevormde participatieplatform speelt ook een 
belangrijke rol.

Woningen moeten zoveel mogelijk 
leeftijdsbestendig gebouwd worden, wat 
betekent dat ze eenvoudig aan te passen zijn 
om er ook op hogere leeftijd te kunnen blijven 
wonen. Domotica (technische voorzieningen 
en diensten die mensen in staat stellen 
om zelfstandig te blijven wonen) is hierbij 
onmisbaar. De gemeente spant zich samen met 
het bedrijfsleven in om de mogelijkheden die 
domotica biedt te benutten. Indicatiestelling 
voor woon- en zorgvoorzieningen moet 
transparant en onafhankelijk gebeuren. 
Het CDA maakt zich zorgen over het tempo 
waarmee het kabinet de drempel verhoogt 
om in een verzorgingshuis te kunnen wonen. 
Hierdoor komen verzorgingshuizen in problemen 
en moeten tegelijkertijd mensen zelfstandig 
blijven wonen waarvan het maar de vraag is of 
er voldoende zorgvoorzieningen aan huis zijn om 
dit verantwoord te kunnen doen. 

Kansen
De vergrijzing biedt ook kansen voor de stad. 
Zo neemt het aantal potentiële vrijwilligers ook 
sterk toe. Veel ouderen zijn gemotiveerd om 
maatschappelijk actief te blijven.
Eenzaamheid is een groot en hardnekkig 
maatschappelijk probleem. De overheid 
kan dit niet zomaar oplossen. De gemeente 
kan vanuit haar rol wel het nodige doen. Zo 
worden huisbezoeken in het kader van de WMO 
voortgezet, waarbij ook gelet wordt op signalen 

van eenzaamheid. Ook zorgt de gemeente 
samen met andere partijen voor een aanbod van 
activiteiten en voorzieningen waar mensen die 
uit hun eenzaamheid willen komen gebruik van 
kunnen maken, zoals WonenPlus. Ook steunt 
het CDA activiteiten om generaties met elkaar 
in contact te brengen, bijvoorbeeld projecten 
waarbij schoolkinderen op bezoek gaan bij 
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Juist preventieve welzijnsactiviteiten kunnen 
helpen om te voorkomen dat duurdere zorg 
nodig is en dat mensen langer thuis kunnen 
blijven wonen. Voorzieningen waar dit 
aantoonbaar het geval is verdienen het om 
ondersteund te worden, juist in tijden van 
krappere budgetten.
Het Hoorns Actief Leven Model (HALM), dat is 
ontwikkeld met partijen als de ouderenraad, 
Stichting Netwerk en de Wering, en waarbij 
beweging bij alleenstaande ouderen wordt 
gestimuleerd, wordt voortgezet.
Het is essentieel dat mensen de voorzieningen 
en regelingen die er zijn ook weten te vinden. 
Daarom is er een complete en actuele sociale 
kaart. 

Dementie neemt de komende jaren fors toe 
(een verdubbeling in de komende 25 jaar 
wordt verwacht) en trekt een zware wissel op 
betrokkenen en hun omgeving. De gemeente 
zoekt de samenwerking met zorgverzekeraars, 
het Platform Dementie Noord Holland Noord 
en met Alzheimer Nederland en doet mee 
aan initiatieven als de Dementievriendelijke 
Gemeenten. Voorlichting en vroegsignalering 
zijn belangrijk, maar ook een goede 
doorverwijzing. Dit met als doel dat sneller een 
diagnose gesteld kan worden en adequate hulp 
en begeleiding eerder beschikbaar komt, wat 
juist bij dementie van groot belang is.

Ouderenmishandeling is een (deels) 
verborgen probleem. De gemeente maakt 
afspraken met zorgverleners om het probleem 
zichtbaarder te maken en instrumenten als een 
signaleringskaart te ontwikkelen. Dit om de 
bewustwording te vergroten.

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt 
rekening gehouden met de toegankelijkheid en 
begaanbaarheid voor senioren. 
De toegankelijkheid van openbare gebouwen 
wordt nog eens in zijn geheel tegen het licht 
gehouden.

Mantelzorg
Als ouderen langer 
zelfstandig moeten 
wonen is mantelzorg 
onmisbaar. 
De inspanningen die 
mensen zelf doen om 
voor hun naasten te 
zorgen is cruciaal, 
in de eerste plaats 
uiteraard voor de 
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zorgbehoevenden zelf, maar zonder mantelzorg 
zouden zorgvoorzieningen in enorme problemen 
komen. Ondersteuning van mantelzorgers is 
wat het CDA betreft een centraal onderdeel bij 
het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken van de 
gemeente. Zo zullen er meer voorzieningen 
moeten komen voor respijtzorg, waarbij 
mantelzorgers even verlichting krijgen van hun 
zorgtaak.

Het CDA zet zich o.a. in voor:

Stimuleren dat mensen langer zelfstandig 
kunnen wonen

Ondersteuning van mantelzorgers

Meer aandacht voor dementie en eenzaamheid 
onder ouderen

Voldoende seniorenwoningen

Toegankelijke openbare ruimte

Goede en actuele sociale kaart

6)  JEUGD 
Hoorn moet een van de steden zijn in Nederland 
met de beste omstandigheden voor kinderen om 
op te groeien. De afgelopen jaren is jeugd een 
duidelijke prioriteit van het gemeentebestuur 
geweest. Wat het CDA betreft blijft dat zo. Juist 
in een tijd van vergrijzing moet een stad ook 
aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. 
Vanaf 2015 krijgt de gemeente grote nieuwe 
taken op het gebied van jeugdzorg en passend 
onderwijs, wat de verantwoordelijkheid van de 
gemeente bij de zorg voor kwetsbare kinderen 
en gezinnen sterk vergroot. 

Jeugdzorg
Er liggen grote kansen om de jeugdzorg lokaal 
minder versnipperd te maken, om het aanbod 
voor ouders en kinderen overzichtelijker te 
maken. En om veel meer te kijken naar wat 
een gezin echt nodig heeft, in plaats van 
dat hulpverleners ieder hun eigen stukje 
doen zonder van elkaar te weten wat er 
gebeurt. Doordat het rijk 15% bezuinigt op 
de zorg voordat het naar de gemeente wordt 
overgeheveld, zal met name het beroep op 
duurdere vormen van jeugdzorg moeten 
verminderen. Zeker bij multiproblemgezinnen 
moet het aantal hulpverleners ook omlaag. 
Er zijn te veel gevallen waarin een groot aantal 
hulpverleners actief zijn in een gezin, die niet 
allemaal van elkaar weten wat ze doen, en 
waarbij het gezin ook op lange termijn niet uit 
de problemen komt en ook geen regie meer 
heeft over het eigen leven.

Er komt meer aandacht voor het voorkomen 
van problemen, onder meer door het aanbod 

aan opvoedingsondersteuning voor ouders uit 
te breiden. Ouders blijven ten allen tijden als 
eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen.

Problemen dienen vroegtijdig gesignaleerd te 
worden, met name op het consultatiebureau en 
op school. Ook het verenigingsleven moet hierbij 
betrokken worden.
Als een kind of gezin in de problemen komt, 
dan wordt samen met het gezin bekeken wat 
ervoor nodig is om zo snel mogelijk het normale 
leven weer te herstellen, zodat het gezin weer 
verder kan. Hierbij wordt samen met gezin 1 
plan gemaakt dat betaald wordt uit 1 budget. 
Zo ontstaat minder versnippering in de zorg, 
minder indicaties, meer overzicht en meer 
betrokkenheid van het gezin zelf. Ouders zijn de 
belangrijkste gesprekspartners bij het inschatten 
van wat er aan zorg nodig is voor hun kind.

Om de zorg goed te kunnen organiseren 
wordt er door alle partners, van welzijnswerk 
en gemeente tot aanbieders van jeugdzorg, 
samengewerkt in multidisciplinaire 
gebiedsteams. Dit onder regie van de gemeente 
en naar het voorbeeld van het wijkteam dat al 
enige tijd in de Kersenboogerd functioneert. 
Al naar gelang de problematiek in een wijk 
kan de samenstelling van deze teams variëren. 
Binnen deze teams wordt de hulp aan kinderen 
en gezinnen afgestemd en wordt samen met het 
gezin gesproken over de voortgang. 
De samenwerking met de zorgstructuren op 
scholen, de huisartsen en andere disciplines 
zoals schuldhulpverlening verdienen hierbij 
speciale aandacht.

Pleegzorg
De pleegzorg neemt binnen de jeugdzorg een 
speciale plaats in. Pleegzorg is een voorbeeld 
bij uitstek van maatschappelijke betrokkenheid 
van mensen, die zich willen ontfermen over 
een kind dat geen veilig thuis heeft. Dankzij 
de pleegouders kunnen kinderen toch in een 
gezinssituatie leven, wat altijd beter is dan 
opname in een instelling. Bovendien is pleegzorg 
een stuk goedkoper dan uithuisplaatsing 
binnen een instelling. De gemeente moet er de 
komende jaren alles aan doen om voldoende 
pleegouders te werven en hen zo goed mogelijk 
te ondersteunen.

De gemeente is regisseur maar geen 
zorgdeskundige. Dat betekent dat professionals 
de ruimte moeten krijgen om met een gezin 
aan de slag te gaan. Dat zal echter wel moeten 
binnen duidelijke 
(budget)afspraken.

Het geld dat 
beschikbaar komt 
voor de (jeugd)
zorg wordt door 
de gemeente ook 
volledig hiervoor 
besteed. Zeker de 
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eerste jaren zal er extra geld nodig zijn om de 
zorg aan kinderen te kunnen waarborgen. 
De vraag naar jeugdzorg, die de laatste jaren 
steeds verder is gestegen, zal immers niet 
meteen door de gemeente verlaagd kunnen 
worden. En kinderen en gezinnen moeten 
erop kunnen rekenen dat de zorg die ze nu 
krijgen gewoon doorloopt als de gemeente 
er verantwoordelijk voor wordt (per 1 januari 
2015). Dat betekent dat er een ‘achtervang’ 
gereserveerd wordt in de Hoornse begroting 
om tegenvallers in de eerste jaren te kunnen 
opvangen. Uitgangspunt blijft wel dat de taken 
gedaan moeten worden voor het geld dat de 
gemeente ervoor krijgt. Deze achtervang wordt 
dan ook geleidelijk weer afgebouwd. Het is 
zaak dat ook andere budgetten die zijdelings 
met de (jeugd)zorg te maken hebben, zoals 
welzijnssubsidies, zo worden ingezet dat ze 
bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

De gemeente organiseert zoveel mogelijk 
de zorg lokaal. Waar nodig, met name bij de 
‘zwaardere’ vormen van jeugdzorg, werkt de 
gemeente Hoorn samen met andere gemeentes. 
Daarbij moeten zo min mogelijk nieuwe 
bestuurlijke structuren worden bedacht. 

Onderwijs
Onderwijs is een basisvoorwaarde voor een 
beschaafde samenleving. De ontwikkeling 
van brede scholen is een goede zaak. Hierbij 
werkt de school samen met peuterspeelzalen, 
kinderopvang, sportclubs en anderen om ook 
buiten schooltijd kinderen goede voorzieningen 
te bieden. Dit hoeft niet te betekenen dat deze 
voorzieningen ook allemaal onder 1 dak komen. 

Het onderscheid tussen kinderopvang en 
peuterspeelzalen verdwijnt steeds meer. 
Belangrijk is dat alle kinderen toegang hebben 
tot een voorschoolse voorziening. Het is wel aan 
de ouders om te kiezen hier wel of geen gebruik 
van te maken. Een kind moet ook kind kunnen 
zijn, dus het CDA staat kritisch ten opzichte 
van het vervroegen van leerplicht en het doen 
van nog meer toetsen en metingen bij jonge 
kinderen.

De gemeente voert haar inspectietaken op het 
gebied van kinderopvang en peuterspeelzalen 
nauwgezet uit.

Nu er een meerjarenplan ligt voor de huisvesting 
van het voortgezet onderwijs is het zaak dat 
er ook zo’n plan komt voor de huisvesting van 
het basisonderwijs. Hierbij speelt het dalende 
leerlingenaantal in sommige wijken mee. 
Het CDA heeft zich altijd uitgesproken tegen 
schaalvergroting in het onderwijs en zal plannen 
om scholen samen te voegen zeer kritisch 
beschouwen.
Keuzevrijheid voor ouders en kinderen staat 
voorop. Dat betekent dat een breed aanbod 
van scholen met verschillende identiteiten 
belangrijk is en dat lotingen om toegelaten te 
kunnen worden tot een school niet acceptabel 

zijn. Het CDA ziet het feit dat er scholen zijn met 
verschillende identiteiten als een waarde op 
zich. De vrijheid van onderwijs in Nederland is 
een groot goed.
In de afgelopen periode is het gelukt om 
door goede samenwerking schoolverzuim 
en schooluitval in West-Friesland onder het 
landelijk gemiddelde te krijgen. De komende 
periode moet deze inspanning volgehouden 
worden.
Bij de aanpak van laaggeletterdheid is er 
nadrukkelijk een taak weggelegd voor de 
bibliotheek en Stichting Netwerk.

Maatschappelijke stage
Het rijk heeft besloten te stoppen met de 
maatschappelijke stage, slechts een paar 
jaar na de invoering ervan. Het CDA vindt dit 
zonde van de inspanningen tot nu toe en ziet 
de maatschappelijke stage als een belangrijk 
instrument om jongeren te laten kennismaken 
met de samenleving. Daarom wordt samen met 
scholen, vrijwilligerspunt en anderen gezocht 
naar mogelijkheden om de maatschappelijke 
stage in Hoorn zoveel mogelijk te blijven 
uitvoeren.

Spelen
Schoolpleinen moeten zoveel mogelijk na 
schooltijd open blijven als speelplek voor 
kinderen uit de buurt. 

Het CDA beschouwt speelgelegenheid voor 
kinderen als een voorwaarde voor een 
aantrekkelijke stad. Op spelen wordt niet 
bezuinigd en de komende jaren wordt vooral 
ingezet op meer natuurlijke speelplekken. 
De natuurspeeltuin in Blokker wordt uitgebreid. 
Creatieve ideeën om de mogelijkheden van 
de openbare ruimte te benutten voor spelen 
worden benut, goed voorbeeld is de tijdelijke 
BMX-baan in de Bangert Oosterpolder. De 
samenwerking met o.a. de Johan Cruyff-
foundation die heeft geleid tot de komst van 3 
Cruyff-courts in Hoorn, wordt voortgezet. 
Het CDA zet in op de komst van een vierde Cruyff-
Court, liefst in de omgeving van de Bangert 
Oosterpolder.
Ouders en kinderen uit de buurt worden 
betrokken bij de vormgeving van een nieuw 
speelplekje. 
Als bewoners zelf gekochte speeltoestellen in 
de openbare ruimte willen plaatsen, dan wil 
het CDA daar ruimte voor geven. De gemeente 
Almere is hiermee begonnen en het is goed 
om dit ook in Hoorn onder voorwaarden toe te 
staan. Het kan zorgen 
voor nog meer 
speelgelegenheid in 
de openbare ruimte 
en kan mensen met 
elkaar in contact 
brengen.
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Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt 
rekening gehouden met de kindvriendelijkheid 
ervan. Zo komen er zogeheten kindlinten, waar 
elders al ervaring mee is opgedaan, met name 
op routes tussen woongebieden en basisscholen. 

Het jongerenwerk speelt een belangrijke 
rol om contact te houden met jongeren in 
hanggroepen. De zogeheten JOP’s (Jongeren 
OntmoetingsPlekken) zijn ‘verdienplekken’. 
Dat betekent dat ze verwijderd worden als er 
sprake is van teveel en structurele overlast. 
Dit is reeds eerder gebeurd. 

Het CDA zet zich 0.a. in voor:

Toegankelijke en overzichtelijke jeugdzorg met 
minder schakels

Budget voor jeugdzorg wordt ook volledig aan 
jeugdzorg besteed

Speciale aandacht voor pleegzorg

Meer ‘brede scholen’ in Hoorn

Schoolverzuim onder landelijk gemiddelde 
houden

Maatschappelijke stage op scholen behouden 

Hoorn speelstad met vooral meer natuurlijke 
speelplekken

Een vierde Cruyffcourt in Hoorn

7)  WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID 
     EN SPORT 

Welzijn is erop gericht dat iedereen kan 
meedoen in de samenleving, op wat voor manier 
dan ook.

De buurt
In buurten en wijken moeten voldoende 
ontmoetingsplekken zijn. Hoe groter de rol 
die bewoners hierbij spelen, hoe beter dat is. 
De Plataan in Zwaag, maar ook het Gouden 
Hoofd in Blokker zijn mooie voorbeelden van 
buurtcentra die door bewoners of ondernemers 
worden gerund. Op deze manier worden deze 
buurtcentra ook meer van de samenleving en de 
gemeenschap zelf. 
Het CDA is voorstander van buurtkamers, 
kleinschalige ontmoetingsplekken voor en door 
bewoners. De gemeente speelt hierin hooguit 
een ondersteunende rol. Buurtkamer ’t Slot 
in het Venenlaankwartier is tot nu toe een 
succes gebleken en moet dan ook open kunnen 

blijven. Als er uit andere delen van de stad 
ook initiatieven voor buurtkamers komen, dan 
worden die door de gemeente ondersteund. 
Voor het CDA is de buurt belangrijk. De buurt 
is herkenbaar en mensen willen zich vaak 
inzetten om hun eigen buurt of straat leefbaar 
te houden. Goed contact met straatgenoten 
maakt dat het prettiger wonen is en ook het 
veiligheidsgevoel wordt er in het algemeen door 
vergroot. De gemeente ondersteunt en promoot 
initiatieven om het buurtgevoel te versterken, 
zoals de landelijke burendag. 

Buurtbemiddeling is een waardevol instrument 
om onderlinge conflicten en uit de hand gelopen 
burenruzies op te lossen. 
Ook een project als 0229 jongeren, waarbij 
kansarme jongeren worden opgeleid om te 
bemiddelen in conflicten, verdient het om 
verdergezet te worden.
De komende jaren zal het wijkgericht werken 
meer in het teken komen te staan van de 
stadsvernieuwing en de leefbaarheid van 
wijken en buurten. Wijkcoördinatoren zijn 
hierbij het aanspreekpunt voor bewoners. 
Leefbaarheidsoverleggen zijn waardevolle 
gespreksplatformen voor wijkbewoners en voor 
de gemeente belangrijk om te horen wat er leeft 
en om plannen toe te lichten.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen samenleving. 
Vrijwilligers bij verenigingen, in de zorg, bij 
de brandweer of waar dan ook houden de 
stad draaiend. Het CDA vindt dat de inzet van 
vrijwilligers blijvend moet worden erkend. 
De Hoornse vrijwilligerskaart, waarmee 
vrijwilligers bijvoorbeeld korting kunnen krijgen 
bij winkels, wordt voortgezet. Ook komen er 
speciale bedankavonden voor vrijwilligers, zoals 
in de gemeente Opmeer.
Het CDA heeft speciale aandacht voor 
mantelzorgers. Zij hebben vaak niet gekozen 
voor hun intensieve taak. Ondersteuning van 
mantelzorgers en zaken als respijtzorg moeten in 
Hoorn helder geregeld zijn. 

Kerken en levensbeschouwelijke organisaties 
spelen ook in Hoorn een belangrijke rol bij het 
signaleren van maatschappelijke problemen 
en het bieden van praktische hulp aan wie dat 
nodig hebben. Daarbij denken we onder meer 
aan de Stichting Hulpverlening Westfriese 
Kerken. Het CDA vindt dan ook dat kerken en 
andere levensbeschouwelijke organisaties 
een vaste gesprekspartner van de gemeente 
moeten zijn, zeker bij de uitvoering van de 
nieuwe zorgtaken 
die de gemeente de 
komende jaren krijgt 
en bij de uitvoering 
van de WMO.
Via de WMO worden 
voorzieningen 
verstrekt die nodig 
zijn om zelfstandig 
te kunnen blijven 
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wonen, zoals woningaanpassing maar ook 
huishoudelijke hulp. Daarbij moet goed gekeken 
worden wat mensen echt nodig hebben, en ook 
wat het sociale netwerk om mensen heen kan 
doen. Naar draagkracht worden eigen bijdrages 
gevraagd. Zoveel mogelijk moeten mensen in 
staat zijn om in hun eigen vertrouwde omgeving 
te blijven wonen en ook te kiezen welke 
thuishulp over de vloer komt. 
Zorg zal steeds meer per wijk georganiseerd 
worden. Initiatieven als buurtzorg zijn daarbij 
van groot belang.

Sociaal raadslieden
Het CDA vindt het belangrijk dat er niet alleen 
voorzieningen zijn, maar dat die voorzieningen 
ook bekend en toegankelijk zijn voor mensen. 
Daarom moet de sociale kaart actueel gehouden 
worden. Sociaal raadslieden zorgen ervoor dat 
het recht in Hoorn beter toegankelijk is voor 
mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 
Het hebben van regels en voorzieningen is 
immers 1 ding, ervoor zorgen dat iedereen daar 
gebruik van kan maken is nog wat anders.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Het gemeentelijke armoedebeleid blijft 
beschikbaar voor wie dat echt nodig heeft. 
Het CDA legt daarbij de prioriteit bij gezinnen 
met kinderen en bij ouderen met alleen AOW of 
een klein pensioen. Extra rijksmiddelen die de 
gemeente krijgt voor het armoedebeleid wordt 
ook hieraan besteed, opnieuw met het accent op 
gezinnen met kinderen en ouderen. 
Via de sport- en cultuurstrippenkaart krijgen 
mensen de kans om mee te doen en kunnen 
bijvoorbeeld kinderen toch sporten ondanks de 
financiële situatie thuis. 

Het CDA vindt dat het maximale inkomensniveau 
van 110% van het minimum om in aanmerking 
te kunnen komen voor voorzieningen als 
bijzondere bijstand gehandhaafd moet blijven. 
Hiermee blijft Hoorn dus ‘socialer’ dan volgens 
de wet verplicht is. Anders zouden bijvoorbeeld 
mensen met alleen AOW onevenredig getroffen 
worden.
De kwijtscheldingsmogelijkheden van 
gemeentelijke belastingen voor mensen met 
een laag inkomen worden zoveel mogelijk 
automatisch toegepast, zodat mensen daar niet 
apart om hoeven te vragen.
Het CDA juicht particuliere initiatieven als de 
voedselbank en kledingbank toe. 
De gemeente werkt zoveel mogelijk samen met 
deze instellingen. Bijvoorbeeld om cliënten te 
informeren over gemeentelijke voorzieningen. 

Mensen zijn allereerst zelf verantwoordelijk 
om schulden te voorkomen. Er moet voldoende 
schuldhulpverlening zijn als mensen er 
desondanks zelf niet meer uit komen. 
Het CDA vindt het belangrijk dat:
Op school omgaan met geld in de 
lesprogramma’s betrokken wordt
Er worden groepsgewijs budgetcursussen 

aangeboden voor volwassenen
Er afspraken gemaakt worden met verhuurders 
om huurachterstanden snel te signaleren en 
hierop in te grijpen. Dit om huisuitzettingen en 
diepere schulden te voorkomen.
Er gerichte schuldhulpverlening is voor 
mensen wiens huis ‘onder water’ staat (de 
hypotheekschuld is hoger dan de waarde van het 
huis)
Gezinnen met kinderen voorrang krijgen bij de 
schuldhulpverlening, daar waar de belangen van 
kinderen direct in het geding zijn.

GGD
De GGD wordt steeds meer een instrument voor 
de gemeente om de nieuwe taken op het gebied 
van gezondheidszorg vorm te geven. Binnen de 
GGD kunnen de gemeenten uit Noord Holland 
Noord samenwerken bij de uitvoering en 
aansturing van deze taken. De kerntaak van de 
GGD blijft om de volksgezondheid te verbeteren, 
ook met preventieve middelen zoals voorlichting 
en inenting. Het terugdringen van overgewicht 
blijft een belangrijk thema de komende jaren.

Alcohol
De aandacht voor het overmatige alcoholgebruik 
onder met name jongeren heeft vruchten 
afgeworpen. Zo is de gemiddelde leeftijd waarop 
jongeren beginnen met drinken gestegen. 
Dat is een belangrijk resultaat, want hoe jonger 
kinderen gaan drinken hoe schadelijker het is. 
De komende jaren gaat de gemeente samen 
met vele partners door met het project om 
alcoholgebruik terug te dringen. Dat is immers 
een zaak van de lange adem. 
Iedereen wordt daarbij aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid; ouders, jongeren zelf, de 
verkopers van alcohol en het verenigingsleven. 
De gemeente neemt de controle op de verkoop 
van alcohol serieus en blijft doorgaan met 
bijvoorbeeld mystery-guest onderzoek. Hierbij 
wordt in de praktijk getoetst of supermarkten, 
cafés en anderen zich houden aan de 
leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol.

Sport
Hoorn kent een zeer divers verenigingsleven. Dit 
is een waarde op zich. De gemeente moet erop 
inzetten dat die rijke verscheidenheid ook blijft. 
Ook de scholen, waarvan er enkele op hoog 
niveau bezig zijn met sport, zijn een onmisbare 
schakel. Accommodaties als de ijsbaan en 
atletiekbaan geven Hoorn een goede naam als 
sportstad. Het CDA 
zet vooral in op de 
breedtesport in 
Hoorn. 
De zwembaden 
Waterhoorn en de 
Wijzend blijven 
behouden, ook 
gezien de grote 
betrokkenheid vanuit 
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de samenleving bij deze voorzieningen.
Sportopbouwwerk kan een rol spelen bij het 
organiseren van activiteiten op sportvelden in 
de wijken en bij het stimuleren van jongeren en 
ouderen om te gaan bewegen. 
Daarbij geldt dat sportopbouwwerk geen 
concurrent mag worden van private 
voorzieningen zoals sportscholen. Via onder 
meer het privatiseren van sportaccommodaties 
(oprichten sportbedrijf) kan er de komende jaren 
een besparing bereikt worden, waarbij ook de 
taken van het sportopbouwwerk onder de loep 
worden genomen.

 Het CDA is geen voorstander van het 
gedwongen fuseren van verenigingen om kosten 
te besparen. Wel moet er aandacht zijn voor 
de mogelijkheden om meer en beter samen te 
werken door de verenigingen in Hoorn. 
Dit kan sportoverschrijdend zijn.
Zoals de scholen of kinderopvang al 
gebruik maken van accomodaties van 
voetbalverenigingen, kan je ook denken aan 
andere verenigingen die gebruik kunnen 
maken van clubhuizen (bv. Kaartclubs of 
ouderenverenigingen),
  
Er is veel kennis binnen verenigingen (o.a. qua 
vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid, administratief, 
technisch) en door gebruik te maken van elkaars 
kunde en voorzieningen, kan de druk op het 
kader van sportverenigingen worden verlicht en 
kosten worden bespaard. De gemeente kan hier 
een rol in spelen door het faciliteren van speciale 
thema-avonden. 
 
Het CDA onderschrijft het idee om 
sportvoorzieningen waar mogelijk dichtbij of in 
de wijken te realiseren.    
Hoorn heeft een goed en breed aanbod van 
sportvoorzieningen en sportcomplexen, die 
technisch gezien redelijk up-to-date zijn. 
Belangrijk is om deze op dit nivo te houden.
Het CDA zet in op goede sport- en 
speelvoorzieningen in de wijken. In de afgelopen 
jaren is er in Hoorn op dit gebied veel gebeurd.
 
Een ander belangrijk punt betreft de kosten voor 
verenigingen. Het CDA is geen voorstander van 
verdere huurverhogingen voor verenigingen 
(kunstgrasvelden, sporthaltarieven e.d.) anders 
dan inflatie-correctie. Hoewel ook binnen de 
sport subsidies zullen worden gekort en er dus 
een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid 
van verenigingen, zitten ook hier grenzen 
aan. Met name denken we dan ook aan de 
toenemende groep ouderen waarvoor sport 
helpt om deze fit en gezond te houden.

Het CDA zet zich o.a. in voor: 

Ontmoetingsplekken in buurten en wijken. 
Behoud Praethuys ’t Slot

Waardering van vrijwilligers met de Hoornse 
vrijwilligerskaart

Goede zorg aan huis met eigen bijdrages naar 
draagkracht

Armoedebeleid dat ruimhartiger is dan 
wettelijk verplicht. Handhaven sport en 
cultuurstrippenkaart.

Voldoende en gerichte schuldhulpverlening

Voorzieningen en regels toegankelijk houden, 
via o.a. sociaal raadslieden en sociale kaart

Doorgaan met terugdringen van alcohol- en 
drugsgebruik, met name onder jongeren

Breedtesport, behoud van belangrijke 
accommodaties zoals de zwembaden

Sportclubs helpen om meer gebruik te maken 
van elkaars kennis en kunde

8)  ECONOMIE EN MILIEU
De komende jaren is de werkgelegenheid een 
belangrijk thema. De gemeente heeft hier 
beperkte invloed op, maar wat gedaan kan 
worden moet ook gebeuren. 
Bij ieder gemeentelijk plan dat gevolgen kan 
hebben voor de economie en werkgelegenheid 
worden deze gevolgen benoemd.

Belastingen
Naast het stimuleren van de woningmarkt is 
van groot belang dat de belastingen niet verder 
stijgen. Daardoor hebben mensen immers meer 
te besteden en dat is goed voor de economie. 
Het CDA wil de gemeentelijke belastingen zoals 
de ozb dan ook niet verhogen de komende 
periode.

Ondernemers moeten erop kunnen rekenen 
dat ze snel antwoord krijgen van de gemeente 
als ze iets willen 
(aan)vragen. Bij de 
gemeente en het 
UWV zijn duidelijke 
aanspreekpunten 
voor bedrijven, 
zodat helder is waar 
ondernemers moeten 
zijn.
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Parkmanagement is een goed voorbeeld 
van hoe ondernemers zelf het beheer van 
bedrijventerreinen ter hand nemen. De 
gemeente blijft dit ondersteunen, ook straks op 
het Zevenhuis. De reclamebelasting is een goed 
instrument gebleken om een fonds te creëren 
dat voor en door ondernemers wordt ingezet om 
de economie in de stad vooruit te helpen. 
Het CDA vindt het wel de moeite waard om te 
kijken naar een andere grondslag voor deze 
belasting dan het formaat van het reclamebord 
dat een bedrijf aan de gevel heeft hangen.

Het georganiseerde bedrijfsleven, onder 
meer verenigd in de HOF en OSH, is een vaste 
gesprekspartner voor de gemeente bij het 
voorbereiden en uitvoeren van het economische 
beleid.

Het CDA waardeert maatschappelijk betrokken 
ondernemers. Het succesvol gebleken 
project De Uitdaging uit Arnhem kan ook hier 
geïntroduceerd worden. Via deze methode 
worden ondernemers gekoppeld aan 
maatschappelijke initiatieven, verenigingen en 
vrijwilligerswerk. Als een vrijwilligersorganisatie 
bijvoorbeeld iets nodig heeft, kijken de betrokken 
ondernemers in hun netwerk of dit te regelen 
valt. Het verdient de voorkeur om dit regionaal 
op te zetten.

Agri
Hoorn zet samen met de regio in op de sectoren 
die sterk zijn in onze regio, met name agri, 
health en de bouw. Hoorn wordt het centrum 
van onderwijs en kennis rond agri en health 
binnen onze regio. Met name de agribusiness 
geeft onze regio een landelijke uistraling. Via 
het Clusiuslab bij het Clusiuscollege en het 
opzetten van een AgriTechcampus samen met 
Agriport worden vraag naar opleidingen en 
onderwijsaanbod bij elkaar gebracht. 
Als er kansen zijn om HBO-onderwijs op het 
gebied van agri of health naar Hoorn te halen, 
dan moet de gemeente mede ervoor zorgen dat 
we die kansen pakken.

Het ziekenhuis blijft een van de grootste 
werkgevers van de stad. Samen met de 
zorgaanbieders en de regio rond Alkmaar en 
Den Helder moet er een strategie uitgestippeld 
worden om zoveel mogelijk kennis en 
hoogwaardig werk in de gezondheidszorg voor 
de regio te behouden.
Uiteindelijk zal het inzetten op de sectoren waar 
onze regio sterk in is ertoe moeten leiden dat 
minder mensen de regio uit moeten om aan een 
baan te komen.

Het MKB en de wijkwinkelcentra zijn belangrijke 
economische dragers in de stad en vervullen ook 
een belangrijke buurtfunctie. De opknapbeurt 
en herstructurering van de Huesmolen moet 
daarom ook doorgaan; na zoveel jaar is het 
winkelcentrum hieraan toe en ligt er een kans 
om samen met de ondernemers door te pakken. 

De plannen voor de Grote Beer zijn vooralsnog 
niet uitvoerbaar, maar worden alsnog uitgevoerd 
als de kans daarvoor zich voordoet samen met 
eigenaar en ondernemers.
Voor de Bangert Oosterpolder geldt dat de wijk 
een volwaardig (winkel)hart nodig heeft. 
Mede gelet op het economische tij is dit centrum 
nog niet tot ontwikkeling gekomen, maar dit een 
van de eerste dingen die zal moeten gebeuren 
zodra de economie weer aantrekt. 
Vooral een volwaardige supermarkt is belangrijk, 
dus deze zal volgens afspraak gerealiseerd 
moeten worden.

Bij verbouwplannen van winkels wordt 
terughoudend omgegaan met welstandseisen 
en wordt er vooral gekeken naar wat er wel 
kan. Gelet op de toegenomen leegstand van 
met name winkel- en kantoorruimte dient de 
gemeente samen met het bedrijfsleven eerst 
deze trend tegen te gaan voordat er weer nieuwe 
grootschalige projecten worden ontwikkeld.

Het CDA heeft tegen het uitbreiden van het 
aantal koopzondagen naar 52 gestemd. 
Dit onder meer omdat veel ondernemers hier 
ook niet op zaten te wachten. Het CDA vindt het 
verstandig dat de ondernemers in de binnenstad 
hierna zelf tot afspraken zijn gekomen om het 
aantal koopzondagen op 16 te houden. Op deze 
manier houden ondernemers en personeel meer 
sociaal leven over op zondag en blijft er iets 
van een collectieve rustdag gehandhaafd. Het 
CDA vindt dat de toegezegde evaluatie van deze 
maatregel serieus uitgevoerd moet worden. 
Daarbij moet vooral worden gekeken naar de 
gevolgen voor kleine ondernemers.

Aan het werk
Bij het aanbesteden van gemeentelijke 
opdrachten wordt steeds gekeken of het lokale 
en regionale bedrijfsleven een reële kans heeft 
om de opdracht binnen te halen. Het heeft 
immers de voorkeur dat investeringen van 
de gemeente ook bijdragen aan de lokale en 
regionale werkgelegenheid.

Mensen aan scholing en werk helpen is de beste 
vorm van sociaal beleid. Werk(ritme) levert 
ook veel meer op dan een inkomen. Dat hoeft 
overigens niet altijd betaald werk te zijn. Ieder 
mens heeft talenten en verdient dat die tot hun 
recht kunnen komen. Ieder mens draagt ook 
verantwoordelijkheid om naar vermogen een 
steentje bij te dragen aan de samenleving.
Voor wie echt niet kan werken moet er passende 
ondersteuning zijn 
(zie ook paragraaf 
armoedebeleid).
Binnen de 
werkorganisatie 
West-Friesland 
werken de Westfriese 
gemeentes en 
leer/werkbedrijf 
OpMaat straks 
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samen om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt toch te laten werken, als het kan 
in een reguliere werksituatie en anders bij het 
werkbedrijf zelf. Om mensen meer kans te geven 
op de arbeidsmarkt worden er ook afspraken 
gemaakt met het bedrijfsleven over zogeheten 
‘social return’, waarbij mensen met een 
arbeidsbeperking toch aan het werk komen bij 
bedrijven. De gemeente stelt dit als voorwaarde 
bij het verstrekken van opdrachten.

Duurzaamheid
Om de stad goed achter te laten voor volgende 
generaties is het belangrijk dat de stad 
steeds duurzamer wordt en uiteindelijk zelfs 
klimaatneutraal.
Met het programma Puur Hoorn zet de 
gemeente in op een klimaatneutrale gemeente 
in 2040. De laatste jaren is hier veel aan 
gedaan met steun van het CDA. Deze ambitie 
blijft gehandhaafd. Milieuvriendelijk gedrag 
moet zoveel mogelijk economisch rendabel 
gemaakt worden. Zo is de terugverdientijd 
van zonnepanelen de laatste jaren al fors 
teruggelopen. 
Als dit lukt dan hoeft de gemeente ook minder 
duurzaamheidsubsidies te verstrekken.
Waar bewoners met elkaar initiatieven 
nemen om samen aan duurzaamheid te 
werken (bijvoorbeeld Duurzaam Zwaag), daar 
helpt de gemeente mee. Regels die dit soort 
ontwikkelingen in de weg staan dienen te 
worden versoepeld.
De gemeente geeft bij energiebesparing zelf het 
goede voorbeeld en koopt duurzame producten 
in.
Het aantal laadpalen in de stad wordt gestaag 
uitgebreid, waarbij de gemeente vooral de 
ruimtelijke voorwaarden hiervoor schept en als 
‘makelaar’ optreedt. De gemeente plaatst in 
principe niet zelf de palen, zoals de gemeente 
ook geen tankstations exploiteert. Wie op eigen 
grond een laadvoorziening kwijt kan, moet dat 
ook op eigen terrein realiseren. 

De manier waarop afval wordt ingezameld zal 
veranderen de komende jaren, met name voor 
oud papier en plastic. Dit zal beter gescheiden 
moeten worden om voldoende milieuwinst te 
behalen. Het CDA zal vooral bewaken dat bij deze 
discussie verenigingen die geld verdienen met 
het ophalen van oud papier niet het kind van de 
rekening worden, doordat hun mogelijkheden 
worden ingeperkt zonder dat hier iets tegenover 
staat.

Het CDA zet zich o.a. in voor:

Geen verhoging van gemeentelijke belastingen 
voor het bedrijfsleven en voor inwoners

Formuleren economisch beleid samen met het 
(georganiseerde) bedrijfsleven

Inzetten op topsectoren (m.n. agri en health) 
en inzetten op meer onderwijs en werk dat met 
deze sectoren is verbonden.

Aandacht voor de ontwikkeling van de 
wijkwinkelcentra

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
toch zoveel mogelijk aan scholing of werk 
helpen. Afspraken maken over ‘social return’

Gemeente stimuleert duurzaamheid en geeft 
hierbij zelf het goede voorbeeld

9)  BEREIKBAARHEID 
De spoorverbinding met Amsterdam is cruciaal. 
Hoewel de gemeente geen zeggenschap heeft 
over het spoorvervoer, houdt de gemeente nauw 
contact met de NS en komt op voor de belangen 
van de Hoornse forens. Hoorn moet goed 
bediend blijven met rechtstreekse treinen naar 
Amsterdam en Schiphol. 

Er wordt al decennia gesproken over 
ongelijkvloerse verbindingen voor auto’s onder 
het spoor (Carbasiusweg) en voor fietsers onder 
het spoor en de provinciale weg door (zodat er 
een ongehinderde route ontstaat voor fietsers 
vanaf het Keern naar de binnenstad). 
De infrastructuur is in feite nog altijd 
toegesneden op een stad die veel kleiner is. 
Door de vele besluiten die er reeds over de 
aanleg zijn genomen en de vele voorbereidingen 
die al zijn getroffen beschouwt het CDA de 
aanleg van deze onderdoorgangen feitelijk als 
een gegeven. Met name de fietsverbinding 
is belangrijk. Dit alles wordt betaald uit de 
parkeeropbrengsten. De gebruiker betaalt dus. 
Voorwaarde blijft wel dat er voldoende 
medefinanciers gevonden worden, met name 
de provincie en het rijk. Zonder substantiële 
bijdragen van 
provincie en rijk is 
de investering niet 
verantwoord.

De verwachting is 
dat de aanleg van 
deze voorzieningen, 
in combinatie met de 
uitbreiding van het 
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parkeren op het Transferium, de bereikbaarheid 
van dit deel van de stad aanzienlijk zal 
verbeteren, maar ook de ontwikkeling van 
het gebied op iets langere termijn verder op 
gang zal brengen. Juist het stationsgebied is 
als overgangsgebied tussen de binnenstad en 
omliggende wijken en als knooppunt voor vele 
reizigers op termijn een gebied bij uitstek waar 
stedelijke ontwikkeling mogelijk is.
Gezien de financiële armslag van de gemeente 
zijn verdere grootschalige investeringen in de 
Poort van Hoorn of grote ontwikkelingen elders 
de komende jaren erg moeilijk. Hier zullen 
private investeringen de boventoon moeten 
voeren.

Het stationsgebied in de Kersenboogerd blijft 
een kwetsbaar gebied. De afgelopen jaren is 
er het nodige verbeterd door diverse grote 
veiligheidsacties en gerichte aanpak van een 
hanggroep. Hier komt het aanstellen van een 
toezichthouder en een opknapbeurt van het 
openbaar gebied bij.
In overleg met omwonenden en ondernemers 
en door het goed bijhouden van de openbare 
ruimte rond het station en het aanpakken 
van hanggroepen wordt de aantrekkelijkheid 
van het stationsgebied en het winkelcentrum 
verbeterd. Zonodig worden er (weer) 
verdergaande veiligheidsmaatregelen genomen. 
Parkeeroverlast in de omliggende woonstraten 
moet worden aangepakt en automobilisten 
worden zoveel mogelijk gestimuleerd om 
gebruik te maken van het parkeerterrein aan 
de Kievit. Ook komen er eindelijk voldoende 
fietsenrekken bij het station.

Bij de beide stations wordt de aanpak van 
weesfietsen en verkeerd gestalde fietsen 
voortgezet. Dit zorgt voor een veel verzorgder 
beeld en een beter gebruik van de aanwezige 
stallingscapaciteit. Het aantal fietsenstallingen 
wordt uitgebreid.

A7 / provinciale weg
De doorstroming over de provinciale weg is 
met name in de spits zorgelijk. De komende tijd 
wordt bekeken wat ervoor nodig is om dit te 
verbeteren. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
turborotonde. 
De A7 dreigt verder dicht te slibben tussen de 
afslagen Avenhorn en Hoorn Noord, vooral als 
de verdubbeling van de Westfrisiaweg straks 
klaar is. De gemeente zal goed moeten lobbyen 
richting provincie en rijk om verbeteringen uit 
het vuur te slepen.

Doorgaand verkeer door met name het 
havenkwartier wordt ontmoedigd. In 2016 wordt 
met de provincie afgesproken dat er alleen 
nog maar kleinere bussen door de binnenstad 
rijden. Dit om met name trillingsoverlast 
te verminderen. De maatregelen die zijn 
afgesproken in de nota zwaar verkeer worden 
uitgevoerd.
De verkeersdruk op de dorpslinten wordt 
in de gaten gehouden. Deze zal toenemen 

naarmate de Bangert Oosterpolder verder wordt 
ontwikkeld. Doorgaand verkeer zal de stad 
zoveel mogelijk moeten verlaten via de Strip/
IJsselweg. Zo nodig worden er maatregelen 
genomen op de linten om de verkeersdruk te 
verminderen. 

Er blijft speciale aandacht voor de 
verkeersveiligheid rond basisscholen. Er wordt 
geëxperimenteerd met het invoeren van 
zogeheten schoolzones om duidelijk te maken 
dat er rond basisscholen voorzichtig gereden 
moet worden.
Samen met de politie, fietswinkels, de 
fietsersbond en scholen willen we extra 
aandacht vragen voor fietsverlichting. 
Hierop wordt ook gehandhaafd.

We willen de komende jaren sober omgaan met 
het uitvoeren van het programma duurzaam 
veilig. 
Er komen steeds meer signalen dat de hoogte 
van verkeersdrempels her en der voor problemen 
zorgt. Waar dit aan de orde is wordt met 
omwonenden bekeken of hier wat aan te doen 
valt.

Mobiele telefoon
Bereikbaarheid gaat over meer dan alleen de 
bereikbaarheid via weg of spoor. Op sommige 
plekken in Hoorn blijven er problemen met het 
bereik van mobiele telefoons en dataverkeer. 
In overleg met providers wordt hier wat aan 
gedaan, waarbij de impact op de omgeving 
zo klein mogelijk gehouden wordt door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van elkaars 
zendmasten
.
Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk in de 
stad, evenals wifi in de openbare ruimte in de 
haven en het winkelgebied, is wenselijk. 
De gemeente kan dit niet allemaal zelf doen, 
maar wel private partijen stimuleren om 
hiermee aan de slag te gaan.

Het CDA zet zich o.a. in voor:

Goede spoorverbinding met Amsterdam

Verdere verbetering veiligheid en leefbaarheid 
rond stations

Uitvoeren verdubbeling Westfrisiaweg

Realiseren Poort van Hoorn

Ontmoedigen 
doorgaand verkeer 
over dorpslinten en 
havenkwartier

Waar nodig betere 
dekking mobiele 
netwerk
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10)  FINANCIEN EN BESTUUR

Het CDA zet zich o.a. in voor:

Sluitende gemeentebegroting, met financiële 
onderbouwing

Niet verhogen gemeentelijke belastingen zoals 
OZB voor inwoners en bedrijven. Dus 0 euro 
lastenstijging.

Hondenbelasting alleen nog gebruiken voor 
kosten die met honden samenhangen. Als 
kosten voor bijv. schoonmaken hondenpoep 
dalen, kan belasting ook omlaag.

Kostendekkende leges en tarieven; de gebruiker 
betaalt

Het CDA wil degelijke gemeentelijke financiën. 
De begroting van de gemeente moet sluitend 
zijn. In de afgelopen periode is er reeds veel 
bezuinigd. De gemeente staat er nu financieel 
beter voor dan aan het eind van de vorige 
bestuursperiode. Met name door nieuwe 
bezuinigingen van het kabinet zijn we er echter 
nog niet. Richting 2017 duikt de begroting 
in het rood en er zijn forse financiële risico’s, 
bijvoorbeeld bij de uitvoering van de nieuwe 
zorgtaken van de gemeente en ontwikkeling van 
de Bangert Oosterpolder. 

Het CDA wil de belastingen niet verhogen, en 
wil voldoende geld beschikbaar hebben om te 
kunnen investeren in leefbare wijken en om de 
nieuwe zorgtaken goed te kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat de gemeente op zoek zal 
moeten naar besparingen. Hierbij is geen van 
de andere beleidsterreinen uitgesloten. Zo zal 
de gemeente verder in eigen vlees moeten 
snijden, zullen nieuwe ambitieuze projecten 
moeilijk zijn, en zijn ook subsidies en bestaande 
beleidsprogramma’s niet uitgesloten van 
bezuinigingen. Ook moet er nog eens kritisch 
naar bestaande reserves, voorzieningen en 
investeringen gekeken worden.
Zolang de gemeente meer leent dan aflost op 
uitstaande leningen, stijgt de schuld van de 
gemeente en daarmee de rente die betaald moet 
worden. Dit geld kan dan niet in de stad worden 
ingezet, dus deze trend zal gekeerd moeten 
worden.
De gevolgen van de wet Houdbare 
OverheidsFinancien (HOF) zijn nu nog niet 
te overzien voor de gemeente. Hiernaast 
zullen de gevolgen van de verplichting tot 
schatkistbankieren negatief uitpakken voor de 
gemeente, omdat de gemeente geen rente meer 
krijgt over haar uitstaande geld. Hierbij komen 
dan uiteraard nog de gevolgen van aanvullende 
bezuinigingen door het rijk.

Leges en tarieven zullen zoveel mogelijk 
kostendekkend moeten zijn. Het is immers 

redelijk dat de gebruiker betaalt voor wat hij 
krijgt. 
Gemeentelijke belastingen die door de gemeente 
voor algemene doeleinden worden gebruikt, 
zoals de OZB, precario en de hondenbelasting, 
worden de komende jaren niet verhoogd. 
Dit om de lastendruk voor burgers en bedrijven 
te beperken.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot het 
volgende financiële plaatje. Een en ander 
is bekeken door de gemeentelijke afdeling 
financiën:

Begrotingstekort en extra investeringen:

Rijkskorting / meerjarig tekort  6,0 miljoen
Niet verhogen belastingen  0,6 miljoen
Investeren in het stadsstrand / kust 0,2 miljoen
Investeringsfonds wijken / stadsvernieuwing
     0,4 miljoen
Bomen vervangen   0,2 miljoen
     ------------------+
     7,4 miljoen

Toelichting:
Het huidige tekort van de gemeente loopt op 
naar 6 miljoen in 2017. Dit vooral als gevolg van 
bezuinigingen door het rijk. (begroting 2014 
gemeente Hoorn en decembercirculaire)

Belastingen: Het CDA wil 0 euro 
belastingverhoging. de inkomsten uit ozb, 
precario en hondenbelasting zijn ongeveer 10 
miljoen. Het niet verhogen van deze belastingen 
tot 2018 kost de gemeente in de begroting 
geld. Dit omdat in de begroting wel rekening is 
gehouden met een belastingverhoging. 
Dit loopt na enkele jaren op tot een nadeel voor 
de begroting van ongeveer 0,6 miljoen.

Kust: Het water is een kernkwaliteit van de stad. 
Om deze kwaliteiten beter te benutten en ook 
de kans om een stadsstrand aan te leggen aan te 
grijpen als het enigszins kan, reserveren we hier 
jaarlijks geld voor.

Gericht investeren in werk: Dit geld is bedoeld 
om jaarlijks te investeren in projecten die 
aantoonbaar zorgen voor meer banen in Hoorn 
en de regio.

Investeringsfonds wijken / stadsvernieuwing: 
Door dit geld structureel in de begroting op 
te nemen ontstaat er ruimte om samen met 
bewoners, Intermaris en anderen te investeren 
op plekken in de wijken uit de jaren 70 en 80 die 
vragen om een opknapbeurt. Het gaat hier om 
een inspanning die langdurig volgehouden zal 
moeten worden.

Bomen vervangen: 
Op steeds meer 
plekken worden 
bomen te groot voor 
hun omgeving en 
dus vragen bewoners 
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steeds vaker om het vervangen van bomen. 
Om dit samen met bewoners goed en structureel 
te kunnen doen is er extra geld nodig.

Dit alles betekent dat er uiteindelijk een 
financieel tekort van 7,4 miljoen euro ontstaat. 
Dit geld zal middels besparingen gevonden 
moeten worden.

Besparingen:

Kerntakendiscussie   1,6 miljoen
Gemeentelijke organisatie  1,6 miljoen
Achtervang geleidelijk afbouwen 1,5 miljoen
Maatschappelijke opvang binnen Rijksbudget 
uitvoeren    0,15 miljoen
Sportaccommodaties privatiseren /  0,2 miljoen
Regelen via Sportbedrijf   
Openbare ruimte samen en slim 0,65 miljoen
onderhouden
Subsidies algemeen   0,7 miljoen
Minder duurzaamheidssubsidies 0,3 miljoen
Heroverwegen investeringskredieten, 
o.a. stoppen met gekleurd asfalt 0,2 miljoen
Steviger aanpak uitkeringsfraude / 0,5 miljoen
Streng aan de poort / Werken met behoud 
uitkering
     ----------------- +
     7,4 miljoen

Kerntakendiscussie:
De komende jaren wordt een zogeheten 
kerntakendiscussie gevoerd waarmee de 
gemeente taken afstoot. Hierbij geldt als 
randvoorwaarde dat dit 1,6 miljoen euro moet 
opleveren.

Gemeentelijke organisatie:
Uiteindelijk wil het CDA een gemeentelijke 
organisatie die 15% kleiner is dan nu (nieuwe 
taken niet meegerekend). De komende 4 jaar 
wordt een besparing van 1,6 miljoen op de 
gemeentelijke organisatie ingerekend. 
Een grotere besparing zou wenselijk zijn.

Achtervang afbouwen en maatschappelijke 
opvang binnen rijksbudget:
Om de nieuwe zorgtaken vanaf 2015 goed te 
kunnen invoeren is er 1,5 miljoen gereserveerd 
op de begroting, de zogeheten achtervang. 
Dit is extra geld van de gemeente bovenop het 
bedrag dat de gemeente voor deze taken krijgt 
van het rijk (dit bedrag is vele malen hoger dan 
de 1,5 miljoen). Uiteindelijk zal de gemeente 
deze taken wel binnen het rijksbudget moeten 
uitvoeren, omdat de gemeente het niet volhoudt 
om structurele bezuinigingen van het kabinet 
te compenseren. Richting 2018 wordt de 
achtervang dan geleidelijk afgebouwd. Er liggen 
genoeg kansen om de zorg in de komende jaren 
lokaal zo te organiseren dat dit verantwoord kan. 
Het CDA vindt wel dat het rijksbudget dat de 
gemeente voor de zorgtaken krijgt ook volledig 
hieraan besteed moet worden. 
Dus geen gemeentelijke bezuinigingen bovenop 
de rijksbezuinigingen.

Voor wat betreft de maatschappelijke opvang 
(o.a. daklozenopvang) heeft het CDA steeds 
gezegd dat dit op een beschaafde manier moet 
kunnen binnen de budgetten die hiervoor 
beschikbaar worden gesteld door het rijk. 
Het is ook steeds de bedoeling van de gemeente 
geweest om hier geleidelijk naar toe te groeien.

Sportaccommodaties: 
Via privatiseren en eventueel samenwerken 
tussen sportaccommodaties en het 
sportopbouwwerk moet een beperkte besparing 
te behalen zijn. Dit zal wel in nauw overleg met 
het verenigingsleven moeten gebeuren.

Openbare ruimte samen en slim onderhouden: 
Via het meer betrekken van derden (bewoners, 
bedrijven) bij het onderhoud en het zodanig 
inrichten van de openbare ruimte dat de 
onderhoudskosten omlaag kunnen, moet hier 
een besparing gerealiseerd kunnen worden. 
De besparing komt neer op minder dan 5%. Het 
CDA wil verlaging van de onderhoudsniveaus 
zoveel mogelijk voorkomen, maar deze 
mogelijkheid valt niet volledig uit te sluiten. 
Op de reiniging van de stad wordt niet 
bezuinigd. Vuil trekt immers meer vuil aan.

Subsidies en investeringen: 
Bestaande uitgaven zoals subsidies en 
investeringen worden kritisch tegen het licht 
gehouden, met een financiële taakstelling.
Dienstverlening
De gemeente moet allereerst zorgen dat 
basiszaken op orde zijn. Zo moeten burgers die 
een bericht naar de gemeente sturen daar tijdig 
en behoorlijk antwoord op krijgen. Ook dient 
het stadhuis telefonisch goed bereikbaar te zijn, 
waarbij bellers snel worden doorverbonden naar 
de juiste contactpersoon. Zolang deze zaken niet 
op orde zijn, moeten deze met prioriteit worden 
verbeterd voordat er verder gewerkt wordt aan 
andere zaken.

De gemeente doet de dienstverlening steeds 
meer via internet en digitale hulpmiddelen. 
Dit biedt kansen voor een betere dienstverlening 
bij bijvoorbeeld het aanvragen van paspoorten 
en vergunningen. Ook het meepraten over het 
beleid van de gemeente gebeurt steeds meer 
langs digitale weg, via bijvoorbeeld social media 
en stadspanels. 

Het CDA wil dat de gemeente een overzichtelijke 
website heeft waarop ook mensen die geen 
gevorderde 
internetgebruikers 
zijn eenvoudig de 
weg kunnen vinden. 
Hiernaast moet er 
een overzichtelijke 
sociale kaart zijn, 
waarop mensen 
kunnen zien wat 
het aanbod aan 
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voorzieningen en activiteiten is in de gemeente.

Aan de balies in het stadhuis wordt gewerkt 
op afspraak. De ervaringen hiermee zijn goed 
omdat het wachtrijen voorkomt doordat 
mensen vooraf weten wanneer ze aan de beurt 
zijn. Het CDA houdt een voorkeur voor twee 
avondopenstellingen in de week. Mensen met 
een baan hebben doordeweeks overdag immers 
weinig tijd.

Regeldruk
De komende jaren wordt verder gewerkt aan 
het verminderen van regeldruk voor burgers 
en bedrijven. Hoewel zinvolle regels hard 
nodig zijn, denkt het CDA dat het op een aantal 
punten echt minder kan. Er wordt hiervoor een 
programma opgesteld voor de komende vier jaar 
waarbij thema voor thema de gemeentelijke 
regels worden doorgelicht en gekeken wordt 
of alle regels nog nodig zijn en of bijvoorbeeld 
vergunningen sneller afgegeven kunnen worden. 
Jaarlijks moet zichtbaar gemaakt worden wat er 
is gedaan aan deregulering. 

Nieuwe regels worden alleen ingevoerd als 
helder is dat ze echt nodig zijn. 
Ook de handhaving van regels kan efficiënter, 
bijvoorbeeld via het digitaal handhaven van 
betaald parkeren en parkeervergunningen via 
het kenteken.

Bestuur
De samenwerking met andere gemeentes 
in de regio wordt steeds belangrijker, 
zeker bij het uitvoeren van de nieuwe 
gemeentelijke taken op het gebied van zorg 
en gezondheid. Hierbij wordt het oprichten 
van nieuwe samenwerkingsverbanden en 
gemeenschappelijke regelingen zoveel mogelijk 
vermeden. Dit omdat er dan meer vergaderd 
wordt en de lokale invloed van de gemeenteraad 
vermindert. Lokaal wat kan, regionaal wat moet 
is het adagium.

Het CDA vindt het de komende jaren belangrijker 
om goed samen te werken met de andere 
gemeentes in de regio dan onszelf te verliezen 
in een eindeloze discussie over gemeentelijke 
herindeling of 1 gemeente West-Friesland. 
Schaalvergroting is ook niet altijd het juiste 
antwoord en zeker niet per se goedkoper.

Het CDA vindt dat het gemeentebestuur actief 
het contact moet zoeken met andere gemeentes 
in de regio en rond het Markermeer, met de 
provincie, met het rijk en met Europa. 
Dit om maximaal invloed uit te oefenen op zaken 
die van belang zijn voor Hoorn en om optimaal 
gebruik te maken van subsidiemogelijkheden. 
Dit moet niet leiden tot allerlei dure lobby-
structuren, maar vraagt wel van het 
gemeentebestuur dat het slim netwerkt en op 
het juiste moment op de juiste plaats is.
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Het onderhouden van internationale contacten 
en het innemen van standpunten over 
buitenlandse politiek beschouwt het CDA verder 
niet als kerntaak van de gemeente. 
Wel is Hoorn trots op zijn veteranen die overal 
ter wereld hebben gestreden voor vrede en 
veiligheid. De viering van veteranendag blijft 
daarom plaatsvinden en het veteranenmonument 
wordt goed onderhouden, zodat het een 
waardige plek kan zijn.

Het CDA vindt dat meer straatnamen vernoemd 
moeten worden naar mensen uit onze gemeente, 
die in het verleden een grote bijdrage hebben 
geleverd aan de stad of de samenleving in het 
algemeen.



Bijlage 1: 
Verantwoording afgelopen periode; wat hebben we bereikt?

Het CDA heeft de afgelopen vier jaar verantwoordelijkheid gedragen als coalitiepartij in het 
college van B&W. Dit deden we samen met de VVD, VOC Hoorn, Fractie Tonnaer en D66. 
Michiel Pijl was wethouder namens het CDA. In de afgelopen periode zijn er veel voor het 
CDA belangrijke punten gerealiseerd. Hieronder leest u een aantal voorbeelden daarvan. 
Ook gaan we in op enkele punten waar het CDA minder blij mee was.

Deze coalitie wilde meer aansluiting zoeken bij initiatieven vanuit de •	

bevolking. Dat is ook gebeurd, bijvoorbeeld: de vrijwillige strooiploegen, 

burgerwachten, project burger-AED, duurzaam Zwaag.

Hoorn is aantoonbaar veiliger geworden op vrijwel alle punten.  •	

Dit betekent uiteraard niet dat er niks meer hoeft te gebeuren.

De Sterflats in de Grote Waal hebben een nieuwe toekomst gekregen in •	

samenspraak met bewoners en Intermaris.

Belangrijke ontmoetingsplekken in de wijken zijn behouden gebleven,  •	

ondanks dreigende bezuinigingen. Denk aan ’t Slot in het Venenlaan-

kwartier en de Cogge in Risdam-Noord.

Vrijwilligerswerk wordt nu expliciet gewaardeerd via o.a. de vrijwilligers-•	

kaart.

Jeugd en ouderen hebben op vele manieren prioriteit gekregen in het •	

gemeentelijke beleid.

Er is meer geïnvesteerd in jongerenwerk en in speelplekken in de wijken. •	

Dit heeft onder meer geleid tot een derde Cruyff Court en meer natuur-

speelplekken.

Schoolverzuim en –uitval gedaald tot onder het landelijk gemiddelde•	

Centra voor Jeugd en Gezin zijn geopend en hebben zich steeds verder •	

ontwikkeld.

Het CDA heeft de ontgroening / vergrijzing op de politieke agenda gezet•	

De financiële situatie van de gemeente is verbeterd. We kampen nog altijd •	

met een tekort, maar de vooruitzichten zijn nu beter dan in 2010.  

De forse bezuinigingen hebben slechts beperkt geleid tot achteruitgang 

van voorzieningen.

De gemeentelijke belastingen zijn slechts trendmatig gestegen (d.w.z. met •	

de inflatie mee). Voor de komende jaren wil het CDA helemaal geen  

verhoging meer.

Veel wegdek is vervangen en verbeterd, onder meer op de dorpslinten.•	

Wortelopdruk op fietspaden wordt nu structureel aangepakt.•	

Er is extra geld gekomen voor de straatverlichting.•	

Er is meer parkeergelegenheid gekomen bij winkelcentrum De Beurs in •	

Blokker.
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De verdubbeling van de Westfrisiaweg is definitief geregeld en wordt in de  •	

komende jaren daadwerkelijk uitgevoerd.

De gladheidbestrijding is verbeterd. Zo is er in vergelijking met 4 jaar terug veel •	

meer zout en materieel beschikbaar, zijn de strooiroutes uitgebreid, deelt de  

gemeente jaarlijks gratis strooizout uit en zijn er vrijwillige strooiploegen gekomen. 

Onder meer de fietsersbond heeft geconcludeerd dat Hoorn zijn slechte imago  

kwijt is geraakt. 

In de afgelopen periode is er meer gedaan aan duurzaamheid dan ooit, vooral  •	

via het programma Puur Hoorn.

Er is een aanvaardbare oplossing gevonden voor de problematiek van de •	

‘groentjes’, inclusief mogelijkheden van gebruiksovereenkomsten.

De omgeving van station Kersenboogerd is aantoonbaar schoner, heler en  •	

veiliger geworden. Ook hier zijn we echter nog niet klaar.

Toegankelijkheid van voorzieningen en regels, ook voor mensen die hier minder •	

vaardig in zijn. Dat is al jaren een CDA-punt.  

Met het behoud van sociaal raadslieden, het afleggen van huisbezoeken en de 

komst van een sociale kaart heeft dit thema afgelopen jaren veel aandacht gehad.

De zwembaden zijn behouden gebleven.•	

Er is meer ruimte gekomen om vorm te geven aan eigen huis en omgeving,  •	

bijvoorbeeld via de flitsvergunning en het burenakkoord. (zie program)

Het CDA heeft in de afgelopen periode echter niet altijd haar zin gekregen: 

Samen met vrijwel alle partijen beloofde het CDA het aantal coffeeshops op maximaal 1 te 
houden, en geen coffeeshop in de binnenstad. Helaas hebben de meeste partijen deze  
belofte aan de kiezer gebroken, met als gevolg dat er nu 2 coffeeshops in de stad zijn,  
waarvan 1 in de binnenstad. Het CDA betreurt dit zeer en vindt nog altijd dat er in de  
binnenstad geen coffeeshop moet zijn.

Verder heeft een overgrote meerderheid in de gemeenteraad besloten dat Hoorn voortaan 
52 koopzondagen kent. Het CDA is hierop tegen, om diverse redenen. Vast staat in elk geval 
dat lang niet alle ondernemers blij zijn met deze verruiming. Denk maar aan kleine winkeliers 
in de winkelcentra. Het CDA is blij dat de ondernemers in de binnenstad hebben afgesproken 
niet alle 52 zondagen open te gaan. De verruiming naar 52 koopzondagen zal geëvalueerd 
moeten worden, waarbij vooral de gevolgen voor kleine ondernemers meegenomen moet 
worden.

De balans van de afgelopen periode is wat het CDA betreft echter positief.  
Het waren financieel moeilijke jaren. Toch is er veel van ons verkiezingsprogramma en het 
coalitieakkoord gerealiseerd. We danken iedereen voor het vertrouwen en de samenwerking 
in de afgelopen jaren.

Michiel Pijl  – wethouder
Bernd Laan  – fractievoorzitter
Leny Molema  -- raadslid

Jammer: 

Coffeeshops, koopzondagen, belastingen
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Bijlage 2:

Actiepunten per wijk:

Hieronder leest u enkele specifieke actiepunten per wijk. Deze zijn aanvullend bedoeld 
op wat er reeds in het verkiezingsprogram vermeld staat. Deze punten zijn dus beslist 
niet het enige dat het CDA in de wijken wil doen.

Kersenboogerd:

Leefbaarheid en veiligheid rond station en winkelcentrum blijven verbeteren; •	
hier is de laatste jaren al veel gedaan. Opknapbeurt stationsomgeving moet snel 
worden uitgevoerd.
Achterin de wijk meer sport- en speelvoorzieningen. Denk aan een trapveldje en •	
natuurlijke speeltuin

Blokker:

Uitbreiding natuurspeeltuin in de Blokweer•	
De hangplek aan de Beurs is een ‘verdienplek’: Als er aanhoudende overlast rond •	
de hangplek komt, wordt die op een gegeven moment verwijderd. Jongeren zijn 
hier dus zelf verantwoordelijk voor. Als zich jongerenoverlast aandient, wordt die 
aangepakt
Meer bankjes voor ouderen•	
Praktische ondersteuning van grotere evenementen zoals de jaarmarkt Blokker•	

Zwaag:

Het perceel tussen de Hervormde Kerk en de Westfriezen in gebruik nemen,  •	
bijvoorbeeld als uitrenveld voor honden en / of als extra parkeerterrein voor  
Westfriezen of voor (tijdelijke) sportactiviteiten
Verbeteren van de verbinding tussen de Westfrisiaweg en de Dorpsstraat, speciaal •	
de kruising van de Oostergouw met de Dorpsstraat
Ontmoedigen van sluipverkeer over de dorpslinten•	
Behoud van zwembad De Wijzend•	
Behoud c.q. versterking van de cultuurhistorische route Zwaag•	

Bangert Oosterpolder

Ontwikkeling centrumgebied op gang krijgen, inclusief volwaardige supermarkt•	
Cruyffcourt aanleggen, verplaatsen tijdelijke skatebaan bij de Paaldijk/Wierdijk •	
naar het centrumgebied
Langdurig braakliggende bouwgrond niet laten verrommelen, samen met  •	
bewoners creatief invullen
Bewonersinitiatieven voor meer duurzaamheid ondersteunen (bijv. een  •	
energiecoöperatie voor en door bewoners) 
De gemeente steunt bewoners die samen onderhoud willen plegen aan het  •	
groen in de middenberm van de Strip.
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Grote Waal

Opknappen gebied rond de Sterflats•	
Gericht aanpakken gebied rond de Siriusstraat. Start maken met  •	
stadsvernieuwing.
Toegankelijkheid van de dijk vanuit de wijk verbeteren, mits de  •	
verkeersveiligheid op de dijk wordt verbeterd
Bewaken dat hoogheemraadschap bij het uitvoeren van de dijkversterking  •	
goed blijft communiceren met omwonenden en andere belanghebbenden
Vrijwillige strooiploegen blijven ondersteunen•	

Venenlaankwartier:

Praethuys ’t Slot behouden•	
Julianapark verder opknappen. Groene karakter behouden•	

Hoorn Noord:

Bewoners op de Koepoortsweg blijven steunen bij verbeteren van de veiligheid•	
Betere verlichting langs de Provinciale Weg•	
Verkeersveiligheid verbeteren, o.a. op de kruising Koepoortsweg / Van Dedem-•	
straat
Integratie van diverse bevolkingsgroepen in de gaten houden met alle partijen  •	
in de wijk

Risdam:

De Cogge blijft als multifunctionele ontmoetingsplek voor de wijk behouden•	
Opknapbeurt / renovatie voor de Huesmolen•	
Meer aandacht voor situatie in park Risdammerhout, o.a. met het plaatsen  •	
van kunst in het park. Overlast in het park beëindigen.

Nieuwe Steen:

Overlast (school)jeugd aanpakken•	
Meer controle op fietsers bij o.a. de hoek Nieuwe Steen / Blokmergouw.  •	
Hier ontstaan vaak gevaarlijke situaties.
Speelplekken opknappen•	

Binnenstad:

Uitbreiden aantal fietsenstallingen•	
Tegengaan uitgaansoverlast•	
Tegengaan doorgaand verkeer •	
Verbeteren bereikbaarheid binnenstad•	
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Bijlage 3: kandidatenlijst

Naam:    Wijk: 

1. Michiel Pijl   Bangert Oosterpolder
2. Dirk Oud   Zwaag
3. Karin van ’t Klooster  Nieuwe Steen
4. Dick Bennis   Blokker
5. Anja Eskes   Zwaag
6. Ben Bontan   Zwaag
7. Gerben Bakker   Hoorn Noord
8. Hans Stekelenburg  Kersenboogerd
9. Linda Dekker   Kersenboogerd 
10. Sam Ahmad   Risdam
11. Daan v.d. Tuin   Risdam
12. Marian van Berkum  Zwaag
13. Henk Talma   Kersenboogerd
14. Leny Molema   Kersenboogerd
15. Piet Schakel   Blokker
16. Martin Vu   Kersenboogerd
17. Sane de Boer   Kersenboogerd
18. Rikkie Kostelijk  Risdam Zuid
19. Wim v.d. Peet   Zwaag
20. Wim Stroet   Bangert Oosterpolder
21. Co van Langen  Blokker
22. Leon Schaaf   Blokker
23. Jos Baas   Kersenboogerd
24.  Toos Smit   Risdam
25. Veg Hakhof   Hoorn
26. Toos Kok   Zwaag
27. Leo Bot   Blokker
28. Ans van Leeuwen  Zwaag
29. Niels Bronneberg  Kersenboogerd
30. Jos Buis   Zwaag
31. Cor Koopman   Hoorn Noord
32. Gitta Jong   Zwaag
33. Betty Lakeman  Zwaag
34. Piet Vreeker   Blokker
35. Ab Strik   Kersenboogerd
36. Cobie Mol   Hoorn Centrum
37. Ria Lakeman   Zwaag
38. Martien de Jong  Zwaag
39. Anton Gakes   Bangert Oosterpolder
40. Gerrit Jansen   Risdam
41. Jan Tol    Blokker
42. Froukje Veenstra  Risdam
43. Toon Steltenpool  Zwaag
44. Ed Mol    Hoorn Centrum
45. Cor Ooijevaar   Blokker
46. Anton Freesen   Hoorn Centrum
47. Theo Beerepoot  Zwaag
48. Bernd Laan   Zwaag
49. Hans Schipper   Risdam
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