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Inleiding  
 
Voor u ligt een deel van de verkiezingscampagne 2022 van CDA Hoorn, namelijk onze standpunten op 
een groot aantal zaken die spelen of die gaan spelen in de nabije toekomst.  
Op een geheel nieuwe manier weergegeven in Helder Hoorns. Geen lange teksten, maar met veel korte 
kernachtige standpunten, voorafgegaan door een korte inleiding. In de campagne ondersteund door 
beelden en mensen.  Wij denken dat u op deze manier snel een goed idee krijgt waarom u op CDA 
Hoorn zou moeten stemmen! 
Het is wat wij hebben opgepikt van inwoners, organisaties en ondernemers. Wij bedanken eenieder 
hartelijk voor deze inbreng. Wij geven vervolgens daaraan graag invulling. Zoals u ook kunt lezen op de 
laatste pagina. Daar krijgt u een beeld van datgene dat wij hebben beloofd en gedaan.  
 
CDA Hoorn richt zich volledig op de lokale Hoornse samenleving van de burgers en bedrijven. Waarbij 
ook de dorpskernen niet worden vergeten en hoog in het vaandel staan.  
CDA Hoorn staat voor een lokale insteek. Met een C die zich richt op Constructief samenwerken en een 
Collegiale houding. Coöperatief meedenken en goede Communicatie zijn andere C’s. Met goede 
Contacten naar de regio en de wereld om ons heen. 
Ons achterliggende gedachtegoed zien wij in Hoorn als een serieuze zaak. Voor CDA Hoorn betekent dat 
het nemen van verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid. Waar een blik gericht gehouden wordt 
op de erfenis voor een volgende generatie.  
Hiervoor hebben we speerpunten benoemd, die we als meest belangrijk zien de komende periode. 
 

Speerpunten CDA Hoorn 
 
 Schoon, heel en veiligheid in verkeer en woonomgeving 
 
 Behoud bestaande voorzieningen voor inwoners 
 
 Groenbeheer, beter onderhoud trottoirs en openbare ruimte  

 
 Bewoners beter betrekken bij initiatieven in hun omgeving     
 
 Kwetsbare inwoners ondersteunen in voorzieningen   

 
 Vitale (sport)verenigingen, organisaties en accommodaties  

 
 Bescheiden hoogbouw, woonopgave met regio oplossen, 100.000 inwoners en 12.000 

extra woningen binnen Hoorn geen doel 
 

 Infrastructuur en toegankelijkheid Hoorn verbeteren, tunnel en ondergronds 
parkeren 
 

 Meer werkgelegenheid in West-Friesland als regio stimuleren         
 
 Financieel gezonde gemeente          
 
 Toegankelijkheid openbare ruimte verbeteren voor mensen met een beperking   
 
 Stimuleren verduurzamen bestaande bouw        

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/eb530c2eb0/file-object/CDA01%20Samen%20verder.mp3
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Kandidaten 
 

Dick Bennis, 60 jaar, gehuwd, opgegroeid in Zwaag en sinds 1991 wonend in Blokker. 
Ik mag al 8 jaar de inwoners via CDA Hoorn vertegenwoordigen in de raad en doe dat met veel plezier en energie. Mijn 
kernpunten zijn vooral het betrekken van ouderen, de voorzieningen in onze gemeente en het groenbeheer in de 
openbare ruimte. Mijn achtergrond in de sportwereld betekent automatisch dat dit ook bij mij hoog in het vaandels 
staat. Verder zit het als het ware in mijn bloed om veel aandacht te hebben voor de gemeentelijke financiën en de 
normen en waarden in onze maatschappij.  

Rob Brandhoff, 23 jaar, woonachtig in Zwaag, student Mobiliteit (weg- en spoorinfrastructuur). 
Vanaf september 2019 raadslid, waar ik mij voornamelijk bezig houd met woningbouw, duurzaamheid, verkeer & 
vervoer en leefbaarheid. Met een kritische blik en een constructieve houding heb ik mij ingezet voor oplossingen met 
een menselijk maat en een goede balans tussen het oude en het nieuwe. Ik zou mij  verder willen inzetten voor goede 
betaalbare oplossingen op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. 

 

Patrick Hoefman, 52 jaar, woon in de B&O met mijn vrouw en 4 kinderen. Ik ben reeds vele jaren actief in mijn 
woonwijk, daar heb ik mede de eerste B&O carnavalsgroep opgericht, als ook de Stichting B&O en heb vele 
evenementen zoals Huttenbouw B&O opgestart. Sinds 2018 ben ik raadslid namens CDA Hoorn en behandel de 
portefeuille Sociaal Domein, ook ben ik ambassadeur namens de Gemeenteraad Hoorn in West-Friesland. Naast het 
Sociaal Domein liggen mijn interesses in onze nationale, maar vooral Hoornse energie-uitdaging en in de sport. 
Uiteraard ligt ook mijn woonwijk mij na aan het hart. 

Diana Dekker, 47 lentes jong en ik woon met mijn man en twee kinderen in Zwaag, Bangert Oosterpolder. Momenteel 
ben ik werkzaam als administratief medewerker vaccinatielocaties GGD Hollands Noorden. Daarnaast ben ik duo-
commissielid CDA Noord-Holland, met volle aandacht voor Water en Toerisme & Recreatie. Voor mij is rentmeesterschap 
de voornaamste pijler van het CDA gedachtengoed. In Hoorn ga ik me lokaal inzetten voor een gezonde en duurzame 
leefomgeving. Mijn motto is; “wat je geeft, krijg je terug”. 
 

 
Matthijs Koster, 45 jarige vader, docent, historicus en raadscommissielid, wonend in de Risdam. 
De komende raadsperiode wil ik doorgaan me in te zetten voor een gemeente waarin we oog voor elkaar hebben en er 
voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Een gemeente waar iedereen mee kan doen en waar mensen mogen zijn wie ze 
willen zijn. In de gemeente Hoorn ontmoeten verleden en heden elkaar en met uw steun wil ik verder bouwen aan een 
nog mooiere toekomst. 
 

 
Anna Smit, 20 jarige rechtenstudent uit Zwaag.  
Met CDA Hoorn vind ik het een belangrijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om de directe omgeving in 
topconditie te houden of te brengen. Het belang van de aanpak van drugshandel en criminaliteit op straat zou daarbij 
een centrale plaats moeten innemen. Thema’s die mij ook zeker aan het hart gaan zijn jongerenhuisvesting stimuleren 
en bestuurlijke vernieuwing stimuleren met jongeren. 
 

Patrick van der Laan, 51 jaar, na 20 jaar in Hoornse haven sinds een jaar woonachtig in Zwaag. Als echte “polderaar” 
voel ik me helemaal thuis bij het CDA. Opgegroeid in een ondernemersfamilie, vind ik aandacht voor een gezonde 
economie belangrijk. Ik wil me inzetten voor de infrastructuur, met name op doorstroming versus blokkeren. De 
verharding van de maatschappij baart me zorgen, er zou meer aandacht moeten zijn voor veiligheid op straat. Normen 
en waarden zoals een CDA-er het wil zou normaal moeten zijn! 
 

 
Gerard van Gorkum, 69 jaar, gehuwd en nu woonachtig in Blokker. 
Sinds oktober 2020 met pensioen, daarvoor 35 jaar algemeen directeur van een energiecentrale en op vele bestuurlijke 
fronten actief geweest rondom Nijmegen. Mijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van afvalverwerking en 
energie wil ik ook graag in Hoorn inbrengen. En vooral samenwerken, zoals dat bij CDA hoog in het vaandel staat. 
Mijn motto: “iedereen telt en doet mee”. Meer voor elkaar zorgen en voor iedereen die dat nodig heeft. 
 

 
Ingrid de Boer, 48 jaar, gehuwd en al 30 jaar woonachtig in de wijk Kersenboogerd.  
De Kersenboogerd beschouw ik echt als mijn wijk en ik woon er met veel plezier.  
Ik ben werkzaam in de zorg, Amsterdam UMC, en reis met de trein hier naar toe, een echte forens.  
Het CDA is een energieke partij die weet wat er leeft in Hoorn. 
Ik wil daar graag aan bijdragen en vooral inzetten voor alles m.b.t. een veilige en schone leefomgeving.  

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/86bc12015f/file-object/CDA02%20kandidaten.mp3
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Standpunten per thema  
 
Veiligheid en voorzieningen in wijken    
Je lekker voelen in je eigen omgeving is een groot en belangrijk thema. Hoewel de wereld om ons heen 
steeds groter wordt en in alle opzichten zichtbaarder en bereikbaarder. Ieder mens heeft ook behoefte 
aan zijn eigen vertrouwde omgeving, waar hij zichzelf kan zijn. Dat is dat kleine deel van de wereld in je 
directe naaste omgeving. CDA Hoorn vindt het een belangrijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om 
die directe omgeving in topconditie te houden of te brengen. Ieder persoon kan daar zijn steentje aan 
bijdragen, zoals ook de gemeente daar een belangrijke rol in moet spelen. Wat ons betreft een eerste 
voorwaarde om verder aan de stad te bouwen. CDA Hoorn vertaalt dat in deze concrete punten. 
 
- Behoud bestaande voorzieningen voor inwoners 
- Woonomgeving moet schoon, heel en veilig zijn 
- Betere aanpak onkruid op en langs trottoirs 
- Doorgaan met wijkvernieuwingsprogramma (Hoorn-N, Kersenboogerd, Risdam. Zwaag, Blokker) 
- Stadsreiniging is visitekaartje 
- Veilige verkeerssituaties scholen, sportaccommodaties en andere drukke punten 
- Hang- en andere verblijfsplekken voor jongeren die “verdiend” worden  
- (Preventief) camera toezicht inzetten waar nodig 
- Inzet BOA’s vergroten bij bestrijding overlast en vandalisme 
- Voldoende openbare toiletten  
- Aanpak vandalisme, vernieler betaalt 
- Bewustmaking gevaar van (cyber)criminaliteit 
- Geen groei coffeeshops en wietteelt middels lokale experimenten 
- Aanpak drugshandel en criminaliteit op straat 
- Fiets- en wandelpaden onderhoud 
- Degelijk openbaar vervoersnetwerk in heel Hoorn 
- Wijkpark Bangert Oosterpolder uitbreiden 
- Snelle en adequate opvolging meldingen en klachten openbare ruimte (digitaal en niet-digitaal) 
- Bewoners betrekken bij inrichten voorzieningen 
- Ontmoetingsplaatsen in wijken stimuleren 
- Multifunctionele voorzieningen 
- Goede en volledige wijkwinkelcentra 
- Voldoende parkeerplekken in wijken en bij nieuwbouwprojecten  
- Behoud voldoende sport-, recreatie en groen m2 in Grote Waal 
- Groen rondom MAK Blokweer behouden of uitbreiden  

 
 
 

  

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/37b85dd511/file-object/CDA03%20Veiligheid%20en%20voorzieningen%20in%20de%20wijken.mp3
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Groenbeheer    
De bezuinigingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden met betrekking tot het groenbeheer zijn 
dagelijks zichtbaar. Waar heel veel wordt gesproken over groen, biodiversiteit, CO2 en 
klimaatverandering, zien we in de praktijk dat de uitvoering niet altijd passend is. Op de trottoirs en 
parkeerplekken bijvoorbeeld zien we het onkruid woekeren. Ook bij verkeerskruisingen zien we dit beeld 
regelmatig. CDA Hoorn is van mening dat het groenbeheer in een beter passend jasje moet worden 
gegoten en meer moet worden getoetst per geval dan in zijn algemeenheid. Dat leidt tot deze 
speerpunten: 
 
- Betere aanpak onkruid op en langs trottoirs 
- Zorg voor beter groen(onderhoud) 
- Vervangen overlast gevende bomen o.b.v. buurtinitiatieven 
- Groenbeheer door buurtbewoners stimuleren 
- Biodiversiteit in openbaar groen  
- Uitvoeren van bomen-normering van 1,3 boom per woning 
- Voorkomen onveilige situaties als gevolg van geen of onvoldoende groenbeheer 
- Uitbreiden parken en (natuur)speelplekken waar mogelijk 
- Parkeerplaatsen uitvoeren in waterdoorlatende verhardingen   

 

 

 

 
Ouderen 
De samenleving vergrijst in de komende periode. Om ons heen zien we de gevolgen hiervan. Of het nu 
gaat om de pensioenvoorzieningen in stand te kunnen houden of dat het gaat om de toenemende kosten 
van de zorg. CDA Hoorn vindt dat te vaak een negatief beeld wordt geschetst over vergrijzing. Juist de 
oudere generatie kan nog heel veel toevoegen om ook voor de nieuwe generaties een prachtige 
toekomst te waarborgen. Die blik op de toekomst is iets dat heel dicht staat bij CDA Hoorn. Juist voor de 
generaties die het heel druk hebben met hun gezinnen, hun studie en hun werk, kan de oudere generatie 
bijspringen. Oppassen op de kleinkinderen is het simpelste voorbeeld. Met een goede ondersteuning van 
de ouderen kunnen zij ervoor zorgen dat de kennis, ervaring en middelen die zij bezitten, juist ook voor 
anderen worden ingezet. Waardoor zij een gerespecteerde en gewaardeerde plek in de samenleving 
behouden. Dat kan door de volgende zaken serieus te nemen. 

- Ouderen participatie stimuleren (vrijwilligerswerk, kennis en ervaring, economisch etc.) 
- Doorgaan met en promoten van Blijversleningen voor ouderenhuisvesting en woningaanpassing 
- Initiatieven voor zgn. Knarrenhofjes en ouderenhuisvesting ondersteunen inclusief zorgmogelijkheden   
- Toegankelijkheid en bekendheid sociale voorzieningen verbeteren 
- Specifiek aandacht voor ouderenvoorzieningen om eenzaamheid te verminderen 
- Ondersteunen Zorg Zoals de Westfries dat Wil (ZZWW)  
- Versnellen afhandeling WMO-aanvragen 
- Ondersteuning kwetsbare inwoners 
- Mantelzorgondersteuning verbeteren (zichtbaarheid, respijtzorg)  
- Inzet op dementievriendelijke voorzieningen 
- Stimuleren gebruik van domotica (technische hulpmiddelen) bij vergrijzing en langer zelfstandig wonen 
- Ondersteuning bij toegang tot de digitale wereld (formulieren, sociale media, banken etc.) 
- Goed toegankelijk vervoersnetwerk binnen de gemeente en regio 
- Voorzieningen op veel gebruikte looproutes ouderen (bankjes e.d.) 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/71f8b0f3a3/file-object/CDA04%20Groenbeheer.mp3
https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/c0b3e3d646/file-object/CDA05%20Ouderen.mp3
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Gezinnen 
CDA Hoorn noemt dit ook wel de hoeksteen van de samenleving. Een solide gezinsverband, in welke 
vorm dan ook, straalt energie uit. En die energie is bijna oneindig. Als kinderen met hun ouders dingen 
ondernemen, zie je het plezier ervan afspatten. Maar ook bij de ouders die iets voor hun kinderen kunnen 
betekenen, is de voldoening groot. En vergeet niet de totaal andere band die grootouders tegenwoordig 
hebben met hun kleinkinderen. Een vaak heel innige band, die enorm sterk is. CDA Hoorn vindt dat we 
dat moeten koesteren en met goede voorzieningen omarmen. Zie hieronder wat wij hier zoal mee 
bedoelen. 
 
- Inspelen op wensen “jonge” gezinnen (gezondheidscentra, speeltuinen, scholen, verkeersveiligheid) 
- Speelvoorzieningen in de wijken  
- Gezinnen betrekken bij inrichten voorzieningen 
- Ontmoetingsplaatsen in wijken stimuleren 
- Multifunctionele voorzieningen 
- Goede en volledige wijkwinkelcentra 
- Veilige verkeerssituaties scholen, sportaccommodaties en andere drukke punten 
- Sportvoorzieningen in de omgeving 
- Uitbreiden van Olga Commandeur-pleintjes, Cruijff-courts en beweegpleinen op scholen 

 

Jongeren  
Onze toekomst. Onze jeugd ziet enorme uitdagingen op zich afkomen. Kunnen we onze studie straks nog 
wel (af)betalen? Hebben we een huis als we onze vleugels willen uitslaan? Hoe kunnen we op een goede 
manier omgaan met al die enorme prikkels van de sociale media? Hoe kunnen we nu al onze invloed 
laten gelden in de oude structuren van het besturen? 
CDA Hoorn vindt dat belangrijk. We noemen het met een ouderwetse term ook wel rentmeesterschap. 
Maar we kunnen het ook heel simpel zeggen. Houdt bij alles wat je doet de ogen open voor de gevolgen 
voor de nieuwe generatie. Zij moeten kunnen voortborduren op de besluiten die nu genomen worden. 
Die verantwoordelijkheid kunnen wij prima vertalen. 
 
- Jongerenhuisvesting stimuleren 
- Doorgaan met Startersleningen voor jongerenhuisvesting 
- Veel en breed onderwijsaanbod 
- Focus hoger onderwijs en stageplekken in zorg, technologie en agribusiness 
- Voorzieningen en evenementen voor jongeren ondersteunen 
- Fysieke en mentale gezondheid jongeren stimuleren  
- Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren 
- Kwaliteit Jeugdzorg blijvend monitoren en verbeteren 
- Jeugdzorg als landelijke opgave onder aandacht brengen 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/cbd8b28f16/file-object/CDA06%20Gezinnen.mp3
https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/d2c9c691fa/file-object/CDA07%20Jongeren.mp3
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- Skatebaan/park aanleggen op andere accommodatie/locatie 
- TOP 10 jongeren criminaliteitspreventie monitoren 
- Hoger Onderwijs faciliteiten in regio aantrekken 
- Bestuurlijke vernieuwing stimuleren met jongeren 

 

Wonen   
Een heel actueel thema. Een thema zelfs, dat bijna allesoverheersend wordt. Niet alleen in Hoorn. 
Het is geen abc-tje om dit enorme probleem goed op te lossen. Het simpel bouwen van meer huizen 
helpt, maar is op lange termijn niet de enige remedie. Hoe groot de druk ook is. Het is belangrijk om 
goed te kijken naar wat je wilt bereiken met woningbouw. Jongeren, maar ook ouderen met 
zorgvoorzieningen, doorstroming in je eigen omgeving, beperking van puur financieel gewin, 
betaalbaarheid zonder dat het je benauwt, de plekken waar je wilt bouwen, de bereikbaarheid van die 
plekken, de voorzieningen die daarbij horen, het meedenken over de bestaande woonomgeving. Hoe 
doen we dit samen met onze regio?  
Het zijn zomaar een paar beschouwingen die je ook in het oog moet houden bij het oplossen van dit 
probleem. Alleen maar “meer stad worden” beperkt naar de mening van CDA Hoorn je blikveld. 
Vandaar dat wij een aparte beschouwing hebben geschreven over dit misschien wel meest actuele thema 
van Nederland. Op onze website van CDA Hoorn kunt u dat vinden. De kernpunten vindt u ook hier. 
 

- Hoorn niet volbouwen (100.000 inwoners en 12.000 woningen binnen gemeentegrenzen geen doel) 
- Aantal nieuwe woningen in Hoorn in lijn met landelijke opgave van 845.000 tot 2030 (Hoorn 0,4%) 
- Hoogbouw is middel, geen doel  
- Ruimte voor grondgebonden woningen behouden  
- Duidelijke woonvisie: voor wie bouwen we welke woningen? 
- Woningnood samen met en in regio oplossen 
- Wethouder met Inwoner Participatie in portefeuille 
- Herbestemming langdurig leegstaande panden 
- Open houding voor combinatie wonen - werken huidige bedrijventerreinen als Gildeweg en Oude Veiling 
- Grotere woningen opsplitsen in kleinere eenheden 
- Opties voor tijdelijke flexwoningen steunen zolang het geen blokkade wordt voor toekomstige plannen 
- Bouwprojecten in samenhang met voldoende sport - en groen m2 plus voorzieningen 
- Bescherming linten en historische binnenstad 
- Arbeidsmigranten huisvesting met regio oplossen met spreiding en voorkoming overlast   
- Bouwen met blik op toekomstige bevolkingssamenstelling 
- Snelle bouwvergunningprocedure particulieren 
- Bewaking van serieuze participatie van inwoners bij (bouw)projecten 
- Goede woningen mix per gebied goedkoop-middel-duur d.w.z. huidige 30-30-40 regeling 
- Voorkomen woningen opkopen voor belegging 
- Doorgaan met en promoten van Blijversleningen voor ouderenhuisvesting 
- Initiatieven voor zgn. Knarrenhofjes en ouderenhuisvesting ondersteunen inclusief zorgmogelijkheden   
- Jongerenhuisvesting stimuleren 
- Doorgaan met Startersleningen voor jongerenhuisvesting  
- Respecteren wettelijke taakstelling huisvesting statushouders met verblijfsvergunning   

https://www.cda.nl/noord-holland/hoorn/actueel/nieuws/hoe-denkt-cda-hoorn-over-woningbouw-ontwikkelingen-in-hoorn-en-westfriesland
https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/9db4336743/file-object/CDA08%20Wonen.mp3
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Mobiliteit en infrastructuur   
Ook dit is een actueel thema dat vele kanten kent. Mobiliteit van mensen is een must en geeft een 
belangrijk gevoel van vrijheid. Met de groei van Hoorn, met name bij het stationsgebied, wordt een 
keuze voor oplossing in mobiliteit en infrastructuur onvermijdelijk. Zeker ook met de komst van het 
stadsstrand, waar vele inwoners van Hoorn en West-Friesland naar uitkijken. De rol van de fiets wordt 
belangrijker, maar dat wil niet zeggen dat die van de auto is uitgespeeld. Door de snelle ontwikkeling van 
elektrische en minder vervuilende voertuigen, blijft het een zeer aantrekkelijke manier om rechtstreeks 
van A naar B te gaan. De kunst is dus om een infrastructuur te ontwerpen die past bij Hoorn. Een 
rondweg gaat niet, met één kant van de stad tegen het water. De spoorlijn maakt een soort scheiding 
tussen twee delen van de stad. Aantrekkelijk zijn om te bereiken voor onze eigen inwoners en bedrijven, 
maar ook voor het West-Friese achterland. Het zijn uitdagingen waar we nu voor staan en die langdurige 
impact gaan hebben. CDA Hoorn denkt met onderstaande een goede balans te kunnen vinden. 

- Nieuwe ongelijkvloerse toegangsweg (i.v.m. verkeersafwikkeling naar andere kant spoor en veiligheid) 
- Veilige fietsoversteek Keern-Prov. weg en Liornestraat-Prov. weg 
- Bouw parkeergarage in Poort van Hoorn zoveel mogelijk ondergronds 
- Eerst infrastructuur regelen, dan grote bouwprojecten starten 
- Voortdurende aandacht verkeer op de dorpslinten en toegangswegen naar woongebieden 
- (Schonere) auto’s behouden toegevoegde waarde m.b.t. vervoersopties 
- Verschillende vormen vervoer apart benaderen (lopend, (e-)fietsend, motorisch, minder validen, etc.) 
- Lobby opwaarderen A7 Hoorn-Purmerend, verdubbeling spoor Hoorn-Enkhuizen, treincap. Hoorn-A’dam 
- Aandacht voor Belangengroep STOP Geluidsoverlast Grote Waal 
- Voldoende fietsparkeerplekken dicht bij bestemming  
- Geen vermindering parkeerplaatsen in centrum zonder alternatief 
- Soort parkeervakkenbeleidsplan met aantallen (à la bomenbeleidsplan) 
- “Groene” parkeerplekken waar mogelijk 
- Zebrapaden behouden als het geen schijnveiligheid oproept 
- Autoluw centrum, niet autovrij 
- Veilige verkeerssituaties scholen, sportaccommodaties en andere drukke punten in wijken 
- Aandacht voor verkeersafhandeling op de Strip 
- Degelijk openbaar vervoersnetwerk in heel Hoorn 
- Zoveel mogelijk “witte” fietspaden op doorgaande routes 
- Bereikbaarheid West-Friese Bedrijventerreinen van en naar Hoorn verbeteren (snelbus) 
- Verkeersafwikkeling bedrijventerrein Westfrisia 
- Wethouder met Inwoner Participatie in portefeuille 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/2b7579c96a/file-object/CDA09%20Mobiliteit%20en%20infra.mp3


Programma CDA Hoorn 2022-2026        10 
 

 
 
 

Economie 
Zonder economische motor is er geen vooruitgang. Maar net als die van auto’s, maakt ook deze motor 
een ontwikkeling door. Economische bedrijvigheid betekent niet per definitie een last voor haar 
omgeving. Meer en meer wordt bewezen dat dit heel goed samen kan gaan en solidariteit tussen 
bedrijven, inwoners en toeristen teweegbrengt. Economische groei brengt werkgelegenheid in de regio. 
West-Friesland kenmerkt zich door hardwerkende mensen met een goede arbeidsethiek. Aanpakkers 
zogezegd. En er zijn een aantal gebieden waar we écht heel goed in zijn. De medische zorg is zo’n 
bedrijfstak waar Hoorn belangrijk is, net als de high-tech sector. Maar ook met toerisme en evenementen 
slaan Hoorn en West-Friesland op de trom. CDA Hoorn ziet op economisch gebied juist een heel sterke 
samenwerking voor zich tussen de stad en de regio. Het Pact van West-Friesland, zoals dat heet, zal hier 
als een belangrijk onderdeel van het motorblok moeten fungeren. Zoals we hieronder concreet hebben 
aangegeven. 

- Ruimhartig terrassenbeleid in binnenstad, stadsplein Roode Steen opwaarderen 
- Hoorn als centrumstad van regio blijven inzetten 
- Focus op aantal specifieke gebieden, m.n. zorg en technologie 
- Marketing gelden inzetten op te bepalen specifieke sterke punten van Hoorn 
- Inzetten op meer werkgelegenheid in regio West-Friesland 
- Hoorn als centrumstad voor winkelend West-Friesland 
- Waar mogelijk lokale en regionale aanbestedingen 
- Intensieve inzet om winkelleegstand te voorkomen 
- Herziening winkelaanbod en winkelrondje 
- Watertoerisme is belangrijke factor  
- Netwerken van bedrijven stimuleren   
- Wijkwinkelcentra met goede voorzieningen 
- Optimale digitale toegang in heel Hoorn 
- Arbeidsmigranten huisvesting met regio oplossen  
- Autoluw centrum, niet autovrij 
- Stimuleer inzet “Werksaam”- medewerkers 
- Pact van West-Friesland serieus omarmen 
- Bewustmaking gevaar van (cyber)criminaliteit  
- Recreatie-economie in West-Friesland stimuleren  

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/b8457a5172/file-object/CDA10%20Economie.mp3
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Duurzaamheid en Energie-transitie   
Een werelds thema dat we in Hoorn niet op kunnen lossen. Wel kunnen en moeten we bijdragen aan een 
omgeving waarin de nieuwe generaties ook op een goede manier kunnen vertoeven.  
Vele aspecten spelen een rol en de technische mogelijkheden worden bijna dagelijks meer. Dus ook de 
keuzes wat nu de juiste beslissingen zijn. Daarbij hoort onzekerheid. CDA Hoorn is van mening dat we 
niet op de landelijke troepen moeten vooruitlopen. Dat we doen wat we kunnen doen. Tegengaan van 
verspilling, isoleren, zonne-energie, meer groen, allemaal prima initiatieven. Maar tien jaar eerder 
landelijke doelstellingen halen, is niet verstandig. Juist omdat het terrein van duurzaamheid, 
klimaatverandering, gasloos, waterstof, kernenergie etc. ons nog dagelijks gaat verrassen. Wij kiezen 
voor realistische duurzaamheid.  

- Stimuleren hergebruik materialen en gebruik duurzame materialen 
- Geen invoering tegeltax 
- Meer openbaar groen aanleggen en onderhouden 
- Betaalbaarheid investeringen in duurzaamheid afwegen, realistische duurzaamheid 
- Intensievere lobby voor subsidies bij andere overheden 
- Aandacht voor alternatieven op gebied van gasloze huizen 
- Inzet op isolerende maatregelen bestaande bouw 
- Plan verlaging energiegebruik bestaande en oudere huizen 
- Adequaat netwerk van oplaadplekken elektrische auto’s   
- Stimuleren samenwerking inwoners en bedrijven bij duurzame initiatieven 
- Landelijke lijn volgen verduurzaming, geen extra versnelling in Hoorn 
- Inspelen op toekomstige behoeften en capaciteit elektriciteitsnetwerk  
- Afvalverwerking samen met bewoners organiseren 
- Behoud grof vuil ophalen 
- Oud papier ophalen door verenigingen behouden 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/af48ebd6b8/file-object/CDA11%20Duurzaamheid.mp3
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- Gratis asbestverpakkingen verstrekken voor kleine daken 
- Aandacht voor waterstof-oplossingen 
- Groene daken tegen stadshitte stimuleren 
- Inzet op ruimte voor zonnepanelen (muren, daken, parkeerplaatsen etc.) 
- Nieuwe duurzame technologie qua infrastructuur oppakken (verlichting, fietspaden, verkeerslichten)    

 
 
Sport en Cultuur 
Voor onze mentale en fysieke gezondheid, zijn sport & cultuur onmisbaar. De wereld om ons heen wordt 
drukker. De prikkels zijn enorm en momenten van rust en ontspanning moeten we zoeken en koesteren. 
Bewust spreekt CDA Hoorn hier van mentale en fysieke gezondheid. Mentale gezondheid staat onder 
druk, stress ligt overal op de loer. Een uitlaatklep heeft iedereen nodig. De één bezoekt een theater of 
een museum of geniet van bepaalde kunst.  Een ander wil zich juist fysiek inspannen om te ontspannen. 
Het doel en ook het belang is hetzelfde. Het is belangrijk om in heel Hoorn, in je eigen omgeving, die 
ontspanning te kunnen pakken. Niet alleen grootschalig, dat ook weer haar eigen drukte creëert. Maar 
ook kleinschalig met eenvoudige buurtinitiatieven. Hieronder geven wij het beeld aan zoals wij dat voor 
ogen hebben. 

- Breed en laagdrempelig sportaanbod creëren voor allerlei doelgroepen 
- Behoud zwembaden en voldoende sportaccommodaties 
- Stadsstrand als blikvanger voor regio inzetten 
- Hoorn als evenementen stad profileren met geaccordeerde kalender 
- Vitale verenigingen en (cultuur)organisaties 
- Klimaat voor Veilig sporten creëren samen met verenigingen   
- Sport- en cultuurondersteuning vanuit praktijk met faciliterende gemeente  
- Belang sport- en cultuur voorzieningen zijn gelijkwaardig, ook in gemeentelijke financiën   
- Stimuleren samenwerking sport- en andere organisaties 
- Skatebaan/park aanleggen op andere accommodatie/locatie 
- Gezonde kantines bij scholen en sportverenigingen 
- Geen precariobelasting voor niet-commerciële evenementen 
- Cultuurhistorische geschiedenis Hoorn uitdragen met positieve en negatieve beelden 
- Vrijwilligerswerk ondersteunen en stimuleren 
- Special Olympics 2026 naar de regio halen 
- Lokaal Sportakkoord van initiatieven omarmen 
- Uitbreiden van Olga Commandeur-pleintjes, Cruijff-courts en beweegpleinen op scholen 
- Stimuleren muziek- en zwemonderwijs 
- Omarmen Cultuurweekend Hoorn 
- Aanbod Bibliotheek promoten en samenwerken in Helder Hoorns taalgebruik  
- Bibliotheeklocatie of steunpunt in binnenstad behouden 
- Subsidiebeleid heroverwegen (ruimte voor kleinschalige initiatieven) 
- Aandacht voor cultuureducatie op jonge leeftijd 
- Regionale voorzieningen in Hoorn aantrekkelijk houden voor inwoners, regio en toeristen (Musea, Park) 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/be38b539ba/file-object/CDA12%20Sport%20en%20Cultuur.mp3
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Sociaal Domein   
Zorg voor de mensen die extra hulp nodig hebben. Niemand zal dit weg durven te stoppen. Een grote en 
belangrijke verantwoordelijk van ons allemaal en die een groot beroep doet op onze solidariteit en ons 
rechtvaardigheidsgevoel. Met de vergrijzing die voor ons ligt en de manier waarop de overheid de sociale 
zorg aan de gemeenten overlaat, is dit een enorme taak. Maar ook de jeugdzorg baart ons veel zorgen. 
Een taak die eerder nog zwaarder wordt dan lichter. Hoorn is daar niet uniek in en we zullen dus samen 
met andere gemeenten voortdurend de druk op onze overheid moeten houden, dat we dit in 
gezamenlijkheid moeten oplossen.  
Het is overigens niet zo dat we niet zelf stappen kunnen en moeten nemen. Mantelzorg bijvoorbeeld, ligt 
dicht bij onze eigen mensen. Eén op de tien inwoners van Hoorn doet op een bepaalde manier aan 
mantelzorg. Maar we zien ze niet en horen ze niet. Dat gebeurt pas als het teveel wordt, maar dat laten 
onze mantelzorgers doorgaans niet snel blijken.  
Armoede ondersteuning en schuldhulpverlening op kleine schaal hebben we ook zelf in de hand en daar 
hebben we als CDA Hoorn aandacht voor. Tegelijkertijd beseffen we dat het niet makkelijk is om de 
mensen die het nodig hebben, te bereiken. Wij zien onze verantwoordelijk, zoals we hieronder 
beschrijven. 

- Ouderen participatie stimuleren (vrijwilligerswerk, kennis en ervaring, economisch etc.) 
- Toegankelijkheid en bekendheid sociale voorzieningen verbeteren 
- Specifiek aandacht voor ouderenvoorzieningen om eenzaamheid te verminderen 
- Ondersteunen Zorg Zoals de Westfries dat Wil (ZZWW)  
- Schuldhulpverlening is blijvend thema 
- Specifiek aandacht voor ZZP-ers en zelfstandigen  
- Maatwerk bij MKB toepassen 
- Ondersteuning kwetsbare inwoners 
- Mantelzorgondersteuning behouden 
- Maatwerk in zorg stimuleren, zoals Zorg Zoals West-Fries het Wil (ZZWW) 
- Aandacht voor eenzaamheid (ouderen en jongeren) 
- Inzet op dementievriendelijke voorzieningen 
- Blijvende zorg voor vermindering alcohol- en drugsgebruik 
- Domotica als hulpmiddel bij vergrijzing en langer zelfstandig wonen 
- Inkomensondersteuning naar 115% 
- Financiële ondersteuning kinderen in armoede 
- Ondersteuning pleegouders 
- Meer inzetten bibliotheek in digitale hulpverlening en laaggeletterdheid 
- Preventie in jongerenzorg als speerpunt met meer financiële ondersteuning Rijk 
- Stimuleren inzet Werksaam - medewerkers en bevorderen uitstroom vanuit Werksaam 
- Uitkeringsgerechtigden inzetten voor tegenprestatie om sociale groeimogelijkheden te stimuleren 
- Kwaliteit Jeugdzorg en Veilig Thuis blijvend monitoren  
- Inzet van hulpverlende instanties verhogen (bv Stichting leergeld, Schuldhulpmaatje etc.) 
- Organisaties als Voedselbank en Kinderkleding bank ondersteunen 
- Waar mogelijk gemeentelijke regelingen vereenvoudigen 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/9f669f97e9/file-object/CDA13%20Sociaal%20domein.mp3
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Toegankelijkheid  
Een thema waarvan CDA Hoorn vindt dat meer aandacht aan moet worden besteed. Er wordt te weinig 
gedacht aan de beperkingen waarmee een grote groep mensen te maken heeft. Beperkingen die met een 
andere insteek juist heel veel waarde creëren voor deze mensen. Hoe lastig is het om met de bus of trein 
te gaan als je niet kunt zien of slecht ter been bent? Hoe ongemakkelijk als je met je rollator of in een 
rolstoel naar Hoorn komt met haar prachtige historische centrum? Hoe moeilijk is het om te kunnen 
sporten op accommodaties die gebouwd zijn voor mensen die lichamelijk alles kunnen?  
Het begint met aandacht en door die aandacht moet het een normaal en logisch vervolg krijgen. Het 
ideale beeld is dat niemand die in Hoorn komt zich moet afvragen of iets toegankelijk is, maar dat 
iedereen weet dat Hoorn een voorbeeldstad is. 

- Toegankelijke openbare ruimte en wegen/paden voor minder valide gebruikers 
- Voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen.  
- Rolstoelvriendelijke voorzieningen als glasbakken/vuilcontainers/toiletten etc.  
- Sport- en speelvoorzieningen bruikbaar voor minder valide gebruikers 
- Stadstrand ook toegankelijk met lichamelijke beperking 
- Special Olympics 2026 naar de regio halen 
 
 
 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/2cd52a7f0e/file-object/CDA14%20Toegankelijkheid.mp3
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Financiën en gemeente 
CDA Hoorn staat bekend om haar kritische houding als het gaat om gemeentelijke financiën. Ons 
uitgangspunt, dat we werken met het geld van een ander, is daar het achterliggende motto. 
Dat betekent dat we de portemonnee altijd bij ons hebben en die durven opendoen als daar duidelijk 
reden voor is. En open doen kan ook omdat er geld ingestopt moet worden.  
Een gezonde financiële balans is een voorwaarde om ook in de toekomst de gemeente te kunnen blijven 
ontwikkelen. Het verschil tussen investeren en uitgeven is wat CDA Hoorn betreft heel helder. Beiden zijn 
nodig. Met alleen uitgeven zal echter de balans verstoord raken, doordat de knip te vaak open moet. 
Door te investeren in verbeteringen zal met name ook op termijn de stad zich ontplooien en blijvend 
aantrekkelijk worden. Voor het gemeentelijk beleid benoemen we de volgende aandachtspunten. 
- In stand houden toeristenbelasting 
- Gezonde gemeentelijke financiën (alsof het je eigen portemonnee is) 
- Kritische blik op samenhang en verschil uitgaven en investeringen 
- OZB-verhoging beperken en vooral zichtbaar maken voor inwoners 
- Inzichtelijk subsidiebeleid, geen vermenging met huur constructies 
- Minder externe inhuur bij gemeente, maximaal tussen 10-15% 
- Transparante inkoop- en aanbestedingsprocedure bewerkstelligen 
- Kerntakendiscussie bij gemeente voeren 
- Kritisch op financiën gemeenschappelijke regelingen 
- WestFriese samenwerking tussen gemeenten stimuleren en Pact van West-Friesland omarmen 
- Verbouwing stadhuis 
- Stadhuis niet als monument aanmerken 
- Wethouder met Inwoner Participatie in portefeuille 
- Excellente gemeentelijke dienstverlening 
 
Samenleving 
Als laatste is er nog speciaal aandacht voor een aantal algemene zaken die we als CDA Hoorn uitdragen. 
Vernieuwing als het gaat om het besturen van een gemeente, met meer en betere participatie van 
inwoners. Alle vormen van discriminatie, die zowel positieve als negatieve vormen kent, werpen wij ver 
van ons. Dat past niet bij onze normen en waarden van “normaal” gedrag. Een term, waar we allemaal 
wel een beeld bij hebben. 
- Bestuurlijke vernieuwing stimuleren (participatie) 
- Voortdurende blik op Helder Hoorns taalgebruik 
- Discriminatie van mensen beperkt zich niet tot specifieke groepen 
- Normen en waarden als thema inbrengen  
- Serieuze aandacht voor geluidsoverlast  

 

 
 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/5018cc472d/file-object/CDA15%20Financien%20en%20Gemeente.mp3
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Wat heeft CDA Hoorn voor u betekend in afgelopen periode ?? 
  

Voorzieningen 
- Hulp aan de Plataan bij invulling voorzieningen  
- Voortdurende aandacht voor uitbestede voorzieningen zwembaden en ijsbaan 
- Gratis parkeren ijsbaan 
- Bijdrage stadsstrand 
- Extra bankjes langs de IJsselmeerdijk 
- Toegankelijkheid Kerkplein 
- Consultatiebureau B&O 
- Toegankelijkheid Gezondheidscentrum B&O  
- Zwembad buiten-zwemlessen iom Optisport 
- Regionale samenwerking waar mogelijk stimuleren  
- Extra budget veiligheid wijken  
- Inflatie verrekening voor de vaste kosten bij maatschappelijke organisaties (huur) 
 
Wonen 
- Hulp inwoners bij Hoogbouw Egel banden Keern 
- Positief kritisch op de kreet “Hoorn, meer stad worden” 
- Doorstroming huisvesting, verkoop woningen Intermaris mogelijk blijven maken 
- Kritisch op bouwen in Linten (Westerblokker, Zwaag, Lageweg) 
- Steun voor woningbouw met kritische blik op hoogbouw  
- Lepelaar geen hogere bouw 
- Kritisch op Rozenbuurt bouwhoogte en verkeers-issues (geen steun in raad) 
- Aandacht voor grote bouwhoogte saunaterrein Holenweg 
 
Bereikbaarheid en verkeer 
- Hulp aan sv Westfriezen m.b.t. parkeeroplossing 
- Verkeerssituatie Linten 
- Verkeer en parkeren rondom Gezondheidscentrum Bangert-Oosterpolder 
 
Economie, werk en financiën 
- HVC gelden terug naar inwoners 
- Toeristenbelasting invoeren 
- Geen extra verhoging OZB 
- Geen verdere hoogbouw Zevenhuis 
- Geen langer verblijf Halve Maen 
- Stadhuis renovatie 
- Afvlakking investering IKEC met behoud voorziening 
- Voortdurende aandacht en opties voor gemeentelijke financiën 
- Aandacht gevestigd op plannen Shared Space inrichting winkelcentrum de Beurs i.s.m. ondernemers 
 
Samenleving 
- Hulp aan Dibbitsstraat i.v.m. bomenkap 
- Hulp Hovocubo om Champions League te organiseren 
- Sportakkoord aandacht en participatie Hoorn  
- Lachgasverbod en andere initiatieven tegen drugs- en alcoholmisbruik 
- Voorkomen huurverhoging Sportverenigingen 2021 e.v. 
- Terugdraaien bezuinigingen mantelzorg 
- Initiatief m.b.t. vernoemen prominente Zwagers en Blokkerders  
- Inzet voor multifunctionele sportaccommodaties (HSV Sport, RCWF)  
- Bezoek aan de wijk- en dorpenoverleggen 
 
Realistische duurzaamheid 
- Realistische duurzaamheid m.b.t. RES 
- Kritisch op RES-inspraak  
- Budget energietransitie en warmtenet bewaken 
- Inbreng voor aanlichten monumenten buiten stadscentrum 

https://in02.hostcontrol.com/resources/10b07662e14f21/9dbbaf6d3c/file-object/CDA17%20%20Verleden%20CDA.mp3
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