& De groene stad

Behoud groene karakter
Koester wat Hoorn aan groen en
water heeft

Ook de kenners zeggen het : "Hoorn is een groene
stad". En dat blijft wat Hoorns Belang betreft zo: Het is
belangrijk voor recreëren en ontspannen, spelen, prettig
leven, kennis maken met natuur.
Een bijzonder stukje natuur in onze gemeente is het
"Landje van Naber" bij de wijk de Grote Waal: een uniek
ecosysteem . Hoorns Belang draagt de mensen die dit
beheren een warm hart toe.
Hoorns Belang hecht belang aan experts die onze
mooie natuur kennen en die vaak met goede ideeën
komen om het beheer nog efficiënter en tegen lagere
kosten te doen. Ook hier geldt ons motto, minder regels
en alleen ingrijpen waar nodig.

Hoorn schoon
Bewust maken van belang van
schoon

Prettig, gezond en veilig wonen en werken in een
schone en goed onderhouden stad is belangrijk.
Regels en handhaving helpen daarbij.
Maar nog belangrijker vindt Hoorns Belang het om de
jeugd bewust te maken hun omgeving en hen te
betrekken bij het behoud ervan. Samenwerking
hiervoor met scholen en bureau Halt ziet Hoorns
Belang als een serieuze optie.

Hondeneigenaren faciliteren

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen voor
veel mensen. Hoorns Belang vindt het belangrijk dat
Hondenbelasting gebruikt wordt voor het oplossen van
deze ergernis: bijvoorbeeld door de inzet van
hondenpoepzuigers in de uitlaatgebieden of depodog
systemen (dispenser met poepzakjes en afvalbakken).
Om de overlast tegen te gaan wordt strikt gehandhaafd
op naleving van de regelgeving op loslopen van honden
en het opruimen van hondenpoep.

Voorkomen zwerfafval

Te vaak zijn de openbare afvalbakken overvol en
kunnen mensen hun afval niet meer op een normale
manier kwijt. Dit speelt met name in de winkelgebieden
in de binnenstad en tijdens evenementen. Dit tast het
imago van Hoorn als gastvrije en mooie stad aan.
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De vervuiler betaalt

Hoorns Belang wil op die plekken uitbreiding van het
aantal en/of de grootte van de afvalbakken. Ook vaker
en eerder afvalbakken legen en de straat schoonvegen
is een goed plan. Het geld dat daarvoor nodig is kan
verkregen worden uit strengere handhaving op straat
gooien van afval: Toezichthouders en parkeerwachters
krijgen de bevoegdheid om daarop te bekeuren.
.
Helaas hebben we ook in Hoorn te maken met
kleinschalige vervuiling en verontreiniging. Hoorns
Belang hecht aan strenge handhaving als de vervuiler
bekend is.
Als het vervuiling /verontreiniging uit het verleden is en
het is niet duidelijk wie dat veroorzaakt heeft, moeten
we dat samen op een veilige manier oplossen. Hierbij is
bodemsanering en de asbest problematiek een
aansprekend voorbeeld.

Energie
Verduurzaming met gemeente
als aanjager

Hoorns Belang wil dat de gemeente zelf een
aanjagende rol opneemt, om daarmee initiatieven van
inwoners en bedrijven op het gebied van energie en een
beter milieu te ondersteunen. Ook geeft de gemeente
zelf het goede voorbeeld door in haar eigen
bedrijfsvoering en huisvesting duurzaamheid als
uitgangspunt.
Niet alleen het milieu heeft daar baat bij: ook onze
portemonnee: Energie is een grote kostenpost is voor
burgers, de gemeente en bedrijven en verduurzaming
kan op termijn besparing opleveren.

Stimuleren lokale energieinitiatieven

Hoorns Belang wil dat de gemeente goede lokale
initiatieven voor duurzame energie stimuleert en
ondersteunt: bijv. gezamenlijke inkoop stroom uit
windenergie of biomassacentrales in de buurt;
vereniging van eigenaren die besluit tot plaatsing van
zonnepanelen. Hindernissen in de lokale regelgeving en
bestemmingsplannen worden als het aan Hoorns
Belang ligt zo veel als mogelijk weggenomen. Ook
samenwerking met omliggende gemeenten is belangrijk:
Uit diverse voorbeelden in het land blijkt dat de
agrarische sector immers veel mogelijkheden biedt voor
het opwekken van duurzame energie.

