VERKIEZINGSPROGRAMMA

Wij zijn uw buren
dus geen
Haags gedoe

Inhoudsopgave
Verkiezingsprogramma Hoorns Belang ................................................................................. 3
Inleiding ..................................................................................................................................... 3
Onze visie .................................................................................................................................. 3
Missie ........................................................................................................................................ 3
Kernwaarden binnen onze partij ................................................................................................. 4
Rol Hoorns Belang in gemeenteraad ......................................................................................... 5
Programma op basis van Kieskompas ....................................................................................... 5
1.

Bestuur ............................................................................................................................... 6

2.

Cultuur, sport en recreatie ................................................................................................... 7

3.

Economie & Financiën ........................................................................................................ 9

4.

Natuur & Milieu ..................................................................................................................10

5.

Onderwijs & Jeugd .............................................................................................................12

6.

Sociaal Beleid ....................................................................................................................13

7.

Veiligheid & Zorg................................................................................................................15

8.

Verkeer & Vervoer .............................................................................................................16

9.

Wonen & Bouwen ..............................................................................................................17

Flexwoningen voor spoedzoekers .............................................................................................19
Conclusie ..................................................................................................................................20
Bereikbaarheid ..........................................................................................................................20

Verkiezingsprogramma Hoorns Belang 2018-2022

2

Verkiezingsprogramma Hoorns Belang
Inleiding
Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder
vastgeroeste partijdogma's en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar
wat het beste is voor de gemeente en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en
enthousiaste mensen, mensen bij u uit de buurt en die met beide benen in het Hoornse sociale
leven staan en dus weten waar het in onze gemeente om draait.
In maart 2018 zijn er weer verkiezingen en natuurlijk doet Hoorns Belang, als oudste lokale en
ongebonden partij daar ook weer aan mee. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij
voor staan en welke idealen wij nastreven.

Onze visie
Als de afgelopen raadsperiode ons één ding geleerd heeft, dan is het dat het onmogelijk is om
vier jaar vooruit te kijken. Nu al in detail moeten beslissen over wat er moet gebeuren over zo’n
lange periode is lastig en onverstandig. Niemand weet immers wat er de komende 4 jaar
precies op ons af komt.

Missie
Hoorns Belang streeft naar een leefbare omgeving.
Hoorn, Blokker en Zwaag: een gemeente om in te wonen, te werken maar vooral om fijn in te
leven.
Hoorn als veilige thuishaven voor iedereen.
Onderstaande uitgangspunten laten zien waar wij voor staan en waar wij ons voor inzetten de
komende periode. We zouden al heel veel punten verder kunnen uitwerken maar de ervaring
leert dat elk vraagstuk om een andere benadering vraagt. Beleid wijzigt en past zich aan in de
continue veranderende samenleving. Daarom hebben we geen strak omlijnd programma maar
bekijken we elk vraagstuk situationeel.
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Wat verstaan wij onder een leefbare gemeente?
Een gemeente:
 Waarin elk dorp en/of elke gemeente zijn eigen karakter kan behouden
 Iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn
 Waar iedereen gelijk behandeld wordt
 Waar inwoners gehoorde worden
 Waar ruimte is om te ondernemen
 Waar activiteiten vanuit diverse interesses worden georganiseerd
 Waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten
 Die aantrekkelijk is voor toeristen
 Die duurzaam is
 Met een goede infrastructuur
 Waar initiatieven voor een betere samenleving gestimuleerd en gefaciliteerd worden
 Die zijn cultureel erfgoed behoudt, benut en uitdraagt
 Die voor zijn jeugd goede voorzieningen treft
 Die statushouders welkom heet echter zonder voorkeursbehandeling t.o.v. andere
inwoners
 Die armoedebestrijding belangrijk vindt
 Die eenzaamheid onder ouderen niet gewenst vindt
 Die bouwt naar woningbehoefte
 Met een uitnodigend centrum
 Met een gastvrije haven
 Met voldoende ruimte voor watersportactiviteiten
 Die bovenal veilig is!
Voordat de nieuwe zittingstermijn start, worden er geen grote veranderingen meer in gang
gezet. Hoorns Belang gaat straks enthousiast en gemotiveerd aan de slag in de gemeenteraad.
Bij elk onderwerp dat aan de orde gaat komen, is onze afweging: Wat is goed voor gemeente
Hoorn en haar inwoners?

Kernwaarden binnen onze partij








Geen Haags gedoe
Wij zijn uw buren
Geen vriendjespolitiek
Iedereen gelijke kansen
Uw veiligheid onze zorg
Ruimte voor onze ondernemers
Transparantie
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Rol Hoorns Belang in gemeenteraad






Hoorns Belang behartigt uw belangen en vertegenwoordigt de inwoners van gemeente
Hoorn
Hoorns Belang kijkt kritisch naar het beleid
Hoorns Belang houdt zicht op de uitgave van gemeentegeld
Hoorns Belang heeft een controlerende taak op het functioneren van het college van
burgemeester en wethouders
Hoorns Belang vertegenwoordigd en verwoordt wat u belangrijk vindt

Programma op basis van Kieskompas
Kieskompas is een tool die als stemhulp een belangrijke rol speelt bij de gemeentelijke
verkiezingen. Kieskompas maakt de belangrijkste politieke kwesties inzichtelijk, alsmede hoe de
verschillende partijen hierin staan.
Alle partijen hebben een lijst met stellingen moeten invullen. Deze lijst omvatte 9 categorieën:
1. Bestuur
2. Cultuur, sport & recreatie
3. Economie & Financiën
4. Natuur & Milieu
5. Onderwijs & Jeugd
6. Sociaal Beleid
7. Veiligheid & Zorg
8. Verkeer & Vervoer
9. Wonen & Bouwen
Hoorns Belang heeft zijn standpunten hiervoor uitgewerkt en deze vormen de basis voor het
verkiezingsprogramma.
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1. Bestuur
Hoorns Belang is een lokale partij zonder opgelegde regels, eisen en verplichtingen van een
landelijk overkoepelend partijbureau dat de lokale situatie op geen enkele wijze kan inschatten.
Wij wonen naast U en weten daardoor wat er speelt in de gemeente Hoorn. Wij kunnen daar,
zonder ingewikkelde ruggespraak met baasjes in Den Haag, op inspelen en op reageren.
Hoorns Belang staat voor een open en transparant bestuur, waarbij alle bestuurders
(burgemeester, wethouders en raadsleden) in de gemeente zelf dienen te wonen. Zij zijn uw
aanspreekpunt en moeten als zodanig bereikbaar zijn, in de supermarkt, de snackbar of waar
dan ook. Hoorns Belang is er voor de inwoners en vindt dat de gemeente goede initiatieven van
inwoners zoveel mogelijk moet toejuichen en faciliteren.
Achterkamertjespolitiek is niet ons ding. Dit moet echter niet verward worden met overleg in de
wandelgangen. De besluitvorming zelf moet, daar waar mogelijk, in alle openbaarheid worden
besproken.
Fusie niet gewenst
Wij vinden de omvang van onze gemeente met Hoorn, Blokker en Zwaag groot genoeg. We zijn
tegen een van boven af opgelegde fusie tot een West-Friesland. Voorbeelden van hoe dit fout
kan gaan zijn in het gehele land terug te vinden. Fusies gaan veelal gepaard met verspilling van
geld en de inwoners en ambtenaren worden nauwelijks of niet gehoord. Zelfs een stapje kleiner,
de zogenaamde regionale samenwerkingen of regelingen zijn wat ons betreft aan een
herziening toe. Zo hebben de raden nu al bijna geen invloed meer op het beleid van
bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de afvalverwerking.
De wethouders van Hoorn moeten in de gemeente wonen
Helemaal mee eens
Een bestuurder, dus ook wethouder, moet zijn eigen beleid ondergaan. Verder moet hij of zij
altijd in het openbaar aanspreekbaar zijn, net als een raadslid. Een wethouder die woont in een
andere gemeente kan ook de schijn van belangenverstrengeling wekken bij bepaalde
beslissingen.
Bewoners die zich in de wijken organiseren, kunnen een budget krijgen van de gemeente om te
besteden in hun buurt
Helemaal mee eens
Bewoners laten organiseren van activiteiten, samenwerking en diensten bevordert de sociale
samenhang, controle en leefbaarheid in een wijk. Het investeren in deze zaken door de
gemeente neemt de gemeente dingen uit handen, die de bewoners veel efficiënter en met meer
plezier kunnen uitvoeren.
Eenvoudige diensten als een paspoort aanvragen of verhuizing doorgeven moeten zo veel
mogelijk digitaal gebeuren.
Niet mee eens
Het woord ‘moeten’ is een verkeerde keuze, de mogelijkheid moet worden geschapen om dit te
doen. Steeds meer bewoners zullen het gemak gaan inzien, maar de andere bewoners (denk
aan ouderen, slecht geletterden of niet-Nederlanders) zullen gewoon zonder barrières deze
zaken moeten kunnen regelen.
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Hoorn moet op termijn fuseren, zodat er één gemeente voor West-Friesland ontstaat
Helemaal niet mee eens
Er zullen ontegenzeggelijk veel voordelen zijn, maar op dit moment zien we al te veel culturele,
sociale en demografische verschillen in onze regio. De gemeenschappelijke regelingen laten al
zien dat het democratische gehalte vermindert. Vele voorbeelden waar de clustering van
gemeentes niet het gewenste resultaat opleveren zijn voorhanden.

2. Cultuur, sport en recreatie
Cultuur
Hoorn is een historische stad met een groot cultureel erfgoed. Activiteiten en evenementen
houden de stad bruisend en zorgen ervoor dat er veel te beleven valt in Hoorn. Lokale
organisaties die activiteiten verzorgen voor jong en oud moeten daarom behouden blijven.
Hoorns Belang ziet hierbij een faciliterende rol voor de gemeente o.a. door de organisaties
beter met elkaar te laten samenwerken en/of samenwerkingsverbanden met ondernemers en
evenementenorganisaties aan te gaan. Dit zorgt voor een evenwichtigere en minder
afhankelijke financiële positie van gesubsidieerde organisaties.
Kunst en cultuur mag niet alleen en/of voornamelijk afhankelijk zijn van gemeentesubsidies. De
financiële positie van de gemeente maakt het noodzakelijk dat instellingen minder afhankelijk
worden van subsidies. Hoorns Belang is van mening dat elke vorm van subsidiëring goed
overwogen moet worden en in het belang van de gemeenschap moet zijn.
Sport en recreatie
Hoorns Belang ziet sport als een middel voor een gezondere samenleving. Sportverenigingen
zorgen voor meer verbinding in de wijk en maatschappelijke betrokkenheid. Het beter
onderhouden van sportlocaties en ondersteunen van de huidige sportverenigingen zorgen voor
een toekomstbestendig regionaal sportnetwerk. Hoorns Belang is van mening dat het verplicht
samen gebruik moeten maken van een sportlocatie niet bijdraagt aan het behoud van de
identiteit van de sport.
Het belangrijkste is dat sport toegankelijk en betaalbaar is en blijft voor alle inwoners en niet
specifiek voor een doelgroep.
Er moet een nieuw evenemententerrein in Hoorn komen
Mee eens
Hoorn is een bruisende stad en evenementen dragen daar zeker aan bij. Evenementen zijn van
groot belang voor de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Hoorn. Evenementen vragen
om een zorgvuldige organisatie, veiligheid en zo min mogelijk overlast. Een locatie buiten de
stad zou hiervoor een aanwinst zijn. Hoorns Belang is zich echter bewust dat dit lastig
realiseerbaar is door ruimtegebrek.
De muziekschool, bibliotheek, het Manifesto en de Blauwe Schuit moeten worden
samengebracht in één gebouw
Helemaal niet mee eens
De vier genoemde organisaties samenvoegen gaat volgens Hoorns Belang ten koste van de
kwaliteit en het aanbod. De organisaties hebben hun eigen specifieke ruimte nodig.
Samenvoeging hiervan vraagt om een groot gebouw met aanpassingen die miljoenen gaat
kosten. Hoorns Belang ziet hiervoor op korte termijn binnen Hoorn geen mogelijkheden.
Verkiezingsprogramma Hoorns Belang 2018-2022
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De gemeente moet minder geld steken in professionele kunst en meer in amateurkunst
Geen mening
Kunstinstellingen moeten minder afhankelijk worden van subsidies. Dit betekent zowel op
professioneel als op amateurgebied. Professionele kunst beschikt meestal wel over enige vorm
van financiële ondersteuning, bij amateurkunst is dat minder het geval. Dit betekent niet dat er
meer geld gestoken moet worden in amateurkunst. Hoorns Belang is van mening dat elke vorm
van subsidiëring goed overwogen moet worden en in het belang van de gemeenschap moet
zijn.
Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verlaagd, zodat de belasting op huisbezit (OZB)
omlaag kan
Mee eens
Hoorns Belang ziet graag dat culturele instellingen meer gaan samenwerken, onderling maar
ook met ondernemers en evenementenorganisaties. Dit verrijkt de samenleving maar zorgt ook
voor een evenwichtigere financiële positie. Kunst en cultuur mag niet alleen en/of voornamelijk
afhankelijk zijn van gemeentesubsidies. Hoorns Belang ondersteunt een betere onderlinge
samenwerking voor een bruisende kunst- en cultuurstad. Bij het verlagen van subsidies zou het
beschikbare geld ten goede kunnen komen aan de OZB.
De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare sportlocaties, in plaats van
sportverenigingen
Helemaal niet mee eens
Hoorns Belang ziet sport als een middel voor een gezondere samenleving. De gemeente Hoorn
heeft voldoende sporthallen die nog beter en efficiënter benut kunnen worden. Meer geld
investeren in openbare sportlocaties betekent niet automatisch dat er meer gesport wordt.
Hoorns Belang is van mening dat het beter onderhouden van sportlocaties en ondersteunen
van de huidige sportverenigingen voor een toekomstbestendig regionaal sportnetwerk zorgt.
Sportverenigingen zorgen voor meer verbinding in de wijk en maatschappelijke betrokkenheid.
De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport
Helemaal niet mee eens
Sport moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners en niet specifiek voor
een doelgroep. Hoorns Belang vindt daarom dat beschikbaar sportbudget voor alle inwoners
geldt en niet alleen voor topsporters.
De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport
Helemaal niet mee eens
Sport moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners en niet specifiek voor
een doelgroep. Hoorns Belang vindt daarom dat beschikbaar sportbudget voor alle inwoners
geldt en niet alleen voor topsporters.
De gemeente mag sportverenigingen verplichten om samen van één locatie gebruik te maken
Helemaal niet mee eens
De gemeente ziet in het samenvoegen van sportverenigingen een mogelijke oplossing voor het
bezuinigen op sportuitgaven. Hoorns Belang vindt het belangrijk dat alle inwoners de
gelegenheid moeten hebben om te kunnen sporten in de buurt. Hoorns Belang is van mening
dat samenvoeging niet opgelegd kan worden door de gemeente en alleen succesvol kan zijn als
meerdere partijen dit een goed plan vinden zonder te hoeven zwichten onder gemeentedruk.
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3. Economie & Financiën
Hoorns Belang wil de lokale economie stimuleren door Hoorn veel ondernemersvriendelijker te
maken: overbodige regels afschaffen, bureaucratie terugdringen en lasten voor ondernemers
verlagen.
Een bloeiend bedrijfsleven is onmisbaar voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Lokale ondernemers
zorgen voor banen, voor welvaart en voor een bruisende gemeente. De rol van de gemeente is
het zo veel mogelijk ondersteunen van die ondernemingen. In de praktijk is de gemeente meer
een last dan een lust voor ondernemers. Ze hebben te maken met een enorme hoeveelheid
regels, vergunningen en beperkingen. Veel activiteiten van ondernemingen die niemand tot last
zijn worden toch vaak niet toegestaan. En als het wel mag, dan krijgen bedrijven niet zelden te
maken met torenhoge lasten in de vorm van leges.
Maar ook voor de inwoners zijn de lasten vaak veel te hoog en niet uit te leggen. Niemand
begrijpt nog de logica van de hondenbelasting, terwijl andere huisdieren belastingvrij door het
leven gaan. Gemeentelijke lasten moeten zo laag mogelijk zijn. En als er dan toch betaald moet
worden, dan moeten de tarieven redelijk, eerlijk en begrijpelijk zijn.
Het aantal koopzondagen moet beperkt worden
Helemaal niet mee eens
Hoorns Belang wil zo weinig mogelijk overbodige en beperkende regels. Ondernemers zijn heel
goed zelf in staat te bepalen wanneer het voor hun verstandig is open of gesloten te zijn.
De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Helemaal mee eens
Hondenbelasting is een volstrekt willekeurige belasting. Het is niet uit te leggen waarom voor
het ene huisdier wel belasting betaald moet worden en voor het andere niet.
Hondenbelasting is een belasting uit de middeleeuwen. Deze is ingevoerd om verspreiding van
hondsdolheid te voorkomen en later is het argument gebruikt dat honden lastdieren zijn. Beiden
zijn niet meer van deze tijd en het is niet te rechtvaardigen tegenover andere huisdierbezitters.
Verder is het bezit van honden voor grote groepen mensen van groot sociaal belang.
De lokale lasten voor bedrijven moeten worden verlaagd
Helemaal mee eens
De lasten voor ondernemers, zoals leges voor vergunningen, zijn enorm hoog. Voor
bijvoorbeeld een horecabedrijf kan dit oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dit belemmert de
economische groei en is daardoor slecht voor de werkgelegenheid. Het maakt het lastig een
eigen onderneming te starten.
Om de sociale voorzieningen te verbeteren, mogen de lokale belastingen worden verhoogd
Niet mee eens
Hoorn heeft goede sociale voorzieningen. Als er een probleem is, dan is dat de
toegankelijkheid. De al bestaande voorzieningen zijn vaak onbekend en de bureaucratie is veel
te groot.
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Horeca ondernemers mogen zelf hun sluitingstijden bepalen
Helemaal mee eens
Ondernemers zijn heel goed in staat om zelf openingstijden te bepalen. Die ruimte moeten ze
hebben, mits het niet leidt tot verstoring van openbare orde en onredelijke overlast.
Om meer te kunnen investeren in de promotie van Hoorn, moet de toeristenbelasting worden
heringevoerd
Helemaal mee eens
Voor toeristen is het een symbolisch bedrag, maar voor de gemeente biedt het kansen te
investeren in de kwaliteit van de toeristische voorzieningen.
Omdat het om een symbolisch bedrag gaat, gaat dit niet ten koste van de gastvrijheid. Het is
zowel in Nederland als in de rest van de wereld een normaal gebruik. Toeristen maken immers
gebruik van voorzieningen die betaald worden door alle lokale bewoners. Deze bijdrage aan de
algemene middelen moeten wel ingezet worden voor de verbetering en uitbreiding van de
toeristische sector.
Toeristische voorzieningen mogen uitbreiden, ook als dit tot overlast voor omwonenden kan
leiden
Niet mee eens
Hoorns Belang is voorstander van het verder ontwikkelen en verbeteren van toeristische
voorzieningen. Niemand is gebaat bij een ongebreidelde groei die tot overlast leidt.

4. Natuur & Milieu
Zorg voor natuur en milieu staat hoog in het vaandel van Hoorns Belang. Wij geven deze natuur
en de wereld door aan onze kinderen en kleinkinderen en willen dat dit wel een leefbare wereld
is en blijft. Een leefbare wereld vol biodiversiteit, gezonde lucht en water is een pré. Door nu te
investeren in behoud of zelfs verbetering, zal op langere termijn een gezonder leefklimaat
opleveren met lagere overheidskosten. In de lunchpauze een stukje door het groen wandelen
zorgt voor een betere geest in een gezonder lichaam, met als resultaat een hogere productiviteit
en een gezelliger mens aan tafel. Duurzaamheid is niet vanzelfsprekend. Soms zal de
gemeente een voorbeeldfunctie moeten vervullen en zichzelf, bedrijven, instellingen en
inwoners een zetje moeten geven om te investeren in duurzaamheid. Ook als dit voor de
overheid niet altijd financieel rendabel is.
Investeren in duurzaamheid wil niet zeggen dat de gemeente de inwoners met allerlei regeltjes
moet gaan opzadelen. Nee, geen verplicht groenquotum, geen autoverbod of nog een extra
vuilcontainer. Constructief met elkaar in gesprek gaan en alle mogelijkheden om de omgeving
duurzamer te maken benutten.
Samen met of liever nog aangestuurd door bewoners moeten we bijvoorbeeld het
groenonderhoud aanpakken. Wie weet beter dan de bewoners van de straat waar behoefte aan
is, waar onveilige plekken zijn en waar bespaard kan worden?
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De gemeente moet meer investeren in duurzaamheid, ook al gaan de belastingen daardoor
omhoog
Niet mee eens
Investeren in duurzaamheid is eenvoudigweg een noodzaak om onze kinderen en hun kinderen
een leefbare wereld te gunnen. Hiervoor zal moeten worden geïnvesteerd, in welke vorm dan
ook.
Dit betreft een dubbele stelling: investeren in duurzaamheid ja, belastingverhoging nee.
De gemeente Hoorn moet meer geld uittrekken voor subsidies aan inwoners die hun woning
duurzaam maken
Mee eens
Duurzaamheid doe je niet alleen, maar met elkaar. Als de gemeente inwoners kan stimuleren in
te zetten op verduurzaming van hun woning moet dit gebeuren.
De financiële positie van minder draagkrachtigen wordt zo verbeterd.
De gemeente mag alleen nog gebruik maken van groene energie, ook als dat duurder is
Helemaal mee eens
Alle energie die door de gemeente wordt gebruikt moet uit duurzame bronnen worden
opgewekt. Welke bron is minder relevant, de voorbeeldfunctie van de gemeente is wel
essentieel. Als de kosten en/of de investeringen hoger of het rendement voor de gemeente
lager zijn is dat een consequentie die geaccepteerd moet worden.
Alle tuinen in Hoorn moeten voor minstens 30% uit groen bestaan
Niet mee eens
Doorgeslagen overheidbemoeienis. De gemeente kan dit niet opleggen maar hier wel een
voorbeeldfunctie in hebben.
De gemeente moet meer geld uitgeven aan groenonderhoud
Helemaal mee eens
Groenonderhoud zorgt voor een prettigere leefomgeving van mens en dier. De biodiversiteit kan
hiermee worden geholpen. Hierbij is groenonderhoud niet het inwisselen van plantsoenen voor
gras. Daar is niets en niemand, buiten de gemeentekas, mee geholpen. Investeren heeft hier
als resultaat een betere (geestelijke) gezondheid.
Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
Niet mee eens
De huidige regels die hiervoor gelden zijn al streng genoeg.
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5. Onderwijs & Jeugd
Jeugd
Hoorn heeft veel kwalitatief hoogwaarde recreatievoorzieningen waarbij het accent ligt op
‘natuurlijk’ spelen. Deze speelplekken zijn meestal geschikt voor kinderen tot 10 jaar. De
opvolgende leeftijdsgroep krijgt steeds meer interesse in interactieve en multimediale
activiteiten. Om deze groep tieners voor verveling te behoeden vormt het organiseren van
activiteiten en ontmoetingsplekken een aandachtspunt binnen Hoorns Belang.
Onderwijs
Het jeugdbeleid omvat veel beleidsterreinen, waaronder jeugd, vrije tijd, sport en educatie. De
jeugd is onze toekomst en daarom is het van belang dat zij goed onderwijs en voldoende
ontwikkelkansen krijgen in een veilige leeromgeving. Leerlingen bewust maken van de gevaren
van drugs vormt een onderdeel van het creëren van een veilige omgeving. De gemeente kan
hierin een meer faciliterende rol spelen.
Hoorns Belang vindt een gevarieerd eetpatroon belangrijk maar ziet hierin geen directe
opvoedkundige rol voor de gemeente. Scholen zijn zelf verantwoordelijke voor hun
kantinebeleid. Van hen mag dan ook verwacht worden dat ze voorzien in een gezond
assortiment.
Schoolzwemmen
Nog maar 1 op de drie scholen in Nederland doet aan schoolzwemmen. Hierdoor zijn de
afgelopen periode meer ongelukken in zwemwater gebeurd. Hoorns Belang is van mening dat
alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om te leren zwemmen. Een oplossing hiervoor is
om het schoolzwemmen weer op de basisscholen in de gemeente Hoorn weer in te voeren.
De gemeente moet meebetalen aan ontmoetingsplekken voor jongeren
Helemaal mee eens
Buitenspelen en met leeftijdsgenoten omgaan is belangrijk en goed voor de motoriek en
bevordert een betere socialisatie. Speelplekken moeten toegankelijk, voldoende uitdagend en
veilig zijn. Jongeren krijgen steeds meer interesses in het ontwikkelen op multimediaal gebied
en gamen. Hier zou meer aandacht aan besteed moeten worden om verveling door tieners
tegen te gaan.
De gemeente moet geld uittrekken om te controleren op drugsbezit in scholen
Helemaal mee eens
Goed onderwijs valt of staat met een veilige leeromgeving. Aanwezigheid van drugs draagt hier
zeker niet aan bij. Een rol van de gemeente hierin is het beter informeren van scholieren over
het gevaar van drugs, en dat het in bezit hebben hiervan strafbaar is. Op en rond scholen
zouden steekproeven gehouden kunnen worden.
De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen
Helemaal niet mee eens
De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kantinebeleid. Van een school mag verwacht
worden dat deze ook in gezonde voeding voorziet in de kantine. De gemeente heeft hierin geen
opvoedkundige en/of sturende taak. Daar komt nog bij dat in de omgeving van scholen vaak
een verkooppunt is waar scholieren op pauzemomenten eten naar eigen keuze kopen.
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Schoolzwemmen moet verplicht worden op alle basisscholen, ook als de gemeente daar
financieel aan moet bijdragen.
Helemaal mee eens
Sinds het schoolzwemmen niet meer verplicht is, gebeuren er veel meer ongelukken in
zwemwater. Nog maar een op de drie scholen in Nederland doet aan schoolzwemmen. En dat
is veel te weinig vindt Hoorns Belang. Door het schoolzwemmen weer verplicht te stellen en/of
in ieder geval te faciliteren, krijgen alle kinderen de mogelijkheid om te leren zwemmen. De
gemeente zou zwemmen weer als onderdeel van lichamelijke oefeningen op de basisscholen in
Hoorn in moeten voeren.

6. Sociaal Beleid
Voor mensen die het echt nodig hebben wil Hoorns Belang een ruimhartig sociaal beleid. Wij
sluiten niemand uit. We wonen in één van de rijkste landen ter wereld, iedereen heeft hier recht
op een menswaardig bestaan.
We willen daarbij iedereen die hier legaal verblijft op een gelijkwaardige manier behandelen,
zonder onderscheid naar geslacht, afkomst, geaardheid of levensovertuiging. Die
gelijkwaardigheid betekent ook dat er bij ons geen plaats is voor voorkeursbehandeling omdat
iemand een bepaalde etnische afkomst heeft. Hoorns Belang is tegen positieve discriminatie
omdat dat stigmatiserend is en ingaat tegen ons uitgangspunt van gelijkwaardigheid van
iedereen.
Beleid is pas echt sociaal als het gericht is op meedoen in de samenleving. Daarom zetten we
stevig in op betaald werk voor wie nu nog afhankelijk is van een uitkering. Het accent moet
hierbij liggen op begeleiding naar betaald werk van kortdurende werklozen. Dit omdat zij nog
dicht bij de arbeidsmarkt staan, zij nog gemotiveerd zijn en nog in dat ritme zitten. Langdurige
werkloosheid met de daarbij insluipende demotivatie moet ten alle tijden voorkomen worden.
Nederlands kunnen spreken en schrijven is daarbij van wezenlijk belang. Nederlands leren is
daarom niet vrijblijvend; wie hier wil wonen moet onze taal leren. Hier wordt streng op
toegezien.
Hoorns Belang is fel tegen verdringing van werk. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, is een
andere tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering vanzelfsprekend, maar dit mag
nooit ten koste gaan van gewone banen/betaald werk.
Om boetes te voorkomen moet de gemeente schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen
Niet mee eens
Goede en toegankelijke schuldhulpverlening is een veel betere methode. Eerder hulp om deze
situatie te voorkomen is effectiever.
Schulden overnemen is onuitvoerbaar en voor niemand een oplossing. Beslissen bij wie
schulden wel en bij wie niet worden overgenomen zal leiden tot rechtsongelijkheid.
Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog
moeten
Niet mee eens
Er is een goede armoedebestrijding in Hoorn. Het probleem is dat de bestaande voorzieningen
bij veel mensen onbekend zijn en dat de gemeente vaak de neiging heeft hoge bureaucratische
drempels op te werpen. Dit moet verbeterd worden.
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De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders
Niet mee eens
Er wordt voldoende geld geïnvesteerd in integratie. Integratietrajecten moeten verplicht zijn voor
statushouders. Integratie gaat niet alleen over het leren van de taal, maar ook over onze manier
van leven, zoals gelijkheid van man en vrouw.
Asielzoekers en statushouders zijn welkom in Hoorn
Niet mee eens
Net als in andere Nederlandse steden, krijgt ook Hoorn de opdracht van het Rijk om mensen te
huisvesten. Hoorns Belang wil niet meer doen aan huisvesting van asielzoekers en
statushouders dan wat we dwingend opgelegd krijgen vanuit de landelijke overheid.
Statushouders* mogen na hun juridische procedure, blijven in Nederland. Zij krijgen daardoor
dezelfde plichten en rechten als andere burgers. Er is daarom geen reden meer om hen een
voorkeursbehandeling te geven.
* Statushouders zijn asielzoekers die, na asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als
vluchteling erkend worden. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken
in Nederland.

De gemeente moet geld investeren in activiteiten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan.
Helemaal mee eens
Ouderen moeten door beleid van Den Haag steeds langer thuis blijven wonen. Dit kan leiden tot
toenemende eenzaamheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente hier oog voor te
hebben.
Hoorn moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren.
Helemaal mee eens
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen geld om van te leven. Het is redelijk hier een
tegenprestatie voor te vragen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een opleiding om de kans op
betaald werk te vergroten. Het mag geen werk zijn dat eerst door mensen met een betaalde
baan werd verricht.
De gemeente moet extra geld investeren in de omscholing van langdurig werklozen
Niet mee eens
Er wordt al heel veel geld geïnvesteerd in scholing van langdurig werklozen. Het is juist de
groep kortdurende werklozen waar weinig voorzieningen voor zijn. Scholing om te voorkomen
dat iemand die pas werkloos is langdurig werkloos wordt is veel belangrijker.
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7. Veiligheid & Zorg
Veiligheid zijn niet de cijfertjes die we op het journaal zien of in de krant lezen. De mate van
veiligheid is zoals onze inwoners het ervaren (veiligheidsgevoel). Als het veiligheidsgevoel
daalt, waardoor bijvoorbeeld mensen ’s avonds niet meer over straat durven of de deur niet
meer open doen om niet overvallen te kunnen worden, is er sprake van een onveilig gevoel en
geen fijne leefomgeving. Dit resulteert alleen in verbeterde statistieken,maar geeft geen reëel
beeld van de werkelijkheid.
Het is de taak van de overheid, zowel landelijk als lokaal om dit gevoel te verbeteren. Landelijk
beleid heeft ervoor gezorgd dat politiekorpsen samengevoegd zijn en de politietaken steeds
meer een administratieve invulling krijgen. De politie hoort op straat en niet grotendeels achter
een bureau. Lokaal kunnen we daar helaas niet veel aan doen.
Wat kunnen we er dan wel aan doen?
Zorgen dat de weggevallen diensten van de politie zo goed mogelijk worden opgepakt en
ingevuld door onze eigen ambtenaren: de BOA’s. Deze mensen kunnen zorgen voor
handhaving van de door ons gestelde regels. Zonder handhaving zijn regels nutteloos, BOA’s
kunnen heel goed het aanspreekpunt zijn voor bewoners en als een extra oor en oog voor de
politie dienen. Gezamenlijk kunnen we dan het veiligheidsgevoel verbeteren.
Zorgtaken
Zorg is een breed en niet in een kort stukje uit te leggen verantwoordelijkheid. Globaal hebben
we als gemeente zorgplicht over een ieder die dat nodig heeft en daar staat Hoorns Belang ook
voor. Dit betekent niet met blanco cheques strooien, nee alleen faciliteren aan eenieder die dat
nodig heeft. Vaak is financiële hulp niet eens het belangrijkste. Nee ook een bouwvergunning
voor een Kangaroewoning of een aanpassing in huis is hulp die de gemeente snel moet kunnen
leveren. Hulp bij het zoeken naar de beste oplossing hoeft niet veel geld te kosten, maar
voorkomt wellicht overbodige uitgaven aan minder rendabele oplossingen.
In de gemeente Hoorn moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan
Geen mening
Gereguleerde wietteelt is bij Hoorns Belang geen partijstandpunt. Net als bij zaken als
euthanasie en geloof is dit een persoonlijk standpunt van de leden.
Om de privacy van inwoners te vergroten, moet het cameratoezicht worden teruggedrongen
Helemaal niet mee eens
Cameratoezicht kan daar waar op de juiste wijze toegepast de veiligheid of het gevoel hiervan
verhogen. Het moet dus zeker niet worden teruggedrongen, aangezien Hoorn dit al heel beperkt
toepast. Om de privacy te waarborgen zijn andere middelen een beter alternatief.
Er moeten meer orderhandhavers (BOA's) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere
kosten
Helemaal mee eens
De politie staat door bezuinigingen en reorganisaties steeds meer onder druk. Hierdoor worden
kleinere zaken die onze bewoners aan gaan steeds vaker niet adequaat opgepakt. Door BOA's
in te zetten voor deze taken, het surveilleren in de wijken uit te laten voeren en daar waar nodig
het aan- en toespreekpunt zijn, kan de veiligheidsbeleving toenemen.
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Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met
eigen geld aanvullen
Helemaal mee eens
Jeugdzorg is ons aller zorg en jeugd is de, nee onze, toekomst. Investeren in onze toekomst is
een noodzaak en zeker geen desinvestering.
Als er nu bezuinigd wordt op jeugdzorg, zal dit op termijn alleen maar meer geld kosten.
De gemeente moet meer geld uittrekken voor ouderenzorg, ook al stijgt hierdoor de OZB (de
belasting op huisbezit)
Mee eens
De gemeente moet voldoende geld investeren om een goed ouderenbeleid te kunnen
uitoefenen. De hoogte van de investeringen is afhankelijk van de hulpbehoefte en daarom ook
niet alleen extra te verhalen op de OZB.

8. Verkeer & Vervoer
Door de stijgende economie neemt ook de verkeersdruk toe. Hierdoor staat de bereikbaarheid
van Hoorn onder steeds grotere druk. Voor het probleem van de A7 zijn we wel afhankelijk van
onze landelijke partijen in Den Haag. Daar zullen wij aansluiten bij die partijen die daar meer
invloed op uit kunnen oefenen. Op lokaal niveau zal Hoorns Belang zeker van zich laten horen.
In het centrum van onze binnenstad willen we graag minder auto’s, op zich geen probleem,
zolang bewoners maar gewoon hun huis kunnen bereiken en daar in de omgeving kunnen
parkeren. Maar wat als de bewoners uit de andere wijken met de fiets naar het centrum willen?
Te weinig goede en veilige rechtstreekse fietspaden en te weinig stallingmogelijkheden voor
fietsen. Twee problemen waar we op zeer korte termijn iets aan gedaan zouden willen hebben.
Openbaar vervoer
Hoorns Belang wil bij de nieuwe aanbestedingen eisen dat er betere afspraken worden gemaakt
over de bereikbaarheid en dienstbaarheid van de vervoerders. Kleinere bussen (veiliger in de
binnenstad) met hogere frequentie en betere tijden (tot later) zijn zaken die op ons verlanglijstje
staan.
Met toenemend verkeer kan ook een situatie ontstaan waar de verkeersveiligheid in het
gedrang komt. Alle gevolgen van dergelijke situaties worden nauwlettend door Hoorns Belang in
de gaten gehouden en daar waar nodig bijgestuurd om de veiligheid voor onze inwoners te
waarborgen. Ook kleinere zaken zoals overbodige of fout geplaatste (verkeers)borden,
gebrekkige bewegwijzering, defecte lantaarns of slecht afgestelde verkeerslichten, Hoorns
Belang zit hier boven op.
Parkeren in de binnenstad moet gratis worden op zondag
Niet mee eens
Nergens is aangetoond dat het winkelplezier wordt verhoogd door het parkeren gratis te maken.
Iemand die gericht iets wil kopen, parkeert zonder probleem betaald. Iemand die komt flaneren
loopt graag een stukje, parkeert niet. Iemand die in de avond de horeca bezoekt hoeft niet te
betalen.
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Auto's moeten worden geweerd uit het centrum
Helemaal niet mee eens
Ontmoedigen prima, maar niet autovrij. We hebben bewoners met een auto, dat zijn ook onze
mede bewoners met hun rechten. We hebben ook bezoekers die slecht ter been zijn, zij moeten
gewoon kunnen parkeren in de binnenstad. Ondernemers met grotere zwaardere producten
hebben ook het recht om hun klanten te kunnen bedienen.
Er moeten meer parkeerlocaties in het centrum komen
Mee eens
Er liggen al plannen voor meer parkeerlocaties aan de rand van de stad, bij het
Parkschouwburg en er komt een parkeergarage met ruim 1000 parkeerplaatsen bij het
Transferium.
Parkeeropbrengsten mogen alleen gebruikt worden voor verbetering van de infrastructuur
Helemaal mee eens
Infrastructuur is het kernwoord in deze stelling. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor
andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Ook de inrichting van de openbare ruimte,
straatmeubilair en bewegwijzering vallen hieronder.
De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het
autoverkeer
Niet mee eens
Nee, een balans tussen alle weggebruikers van voetganger tot auto. Alleen dan heeft het nut en
heeft het draagvlak. Ook hier geldt: discriminatie, zelfs positieve, past niet in ons plaatje.

9. Wonen & Bouwen
Wonen in Hoorn, Zwaag of Blokker is prachtig. Zwaag en Blokker zijn hechte
dorpsgemeenschappen waar saamhorigheid nog de norm is. Hoorn is een historische stad met
alle hedendaagse voorzieningen die een mens zich kan wensen. Maar hoe mooi onze
geschiedenis ook is, een stad of dorp is nooit af. We moeten blijven investeren in de
leefbaarheid. Ook voor volgende generaties moet er voldoende woonruimte beschikbaar zijn, in
elke prijscategorie.
Hoorns Belang gelooft niet in van bovenaf opgelegde normen voor sociale woningbouw of voor
de vrije sector. Er moet gebouwd worden naar de actuele behoefte voor onze kinderen, maar
ook voor mensen die willen doorstromen. Daarbij moet rekening gehouden worden met
veranderende behoeftes, zoals de vraag naar meer mogelijkheden van mantelzorg, of van zzpers die een bedrijf aan huis willen. Ook stijgt in alle leeftijdsgroepen het aantal kleine (één- en
tweepersoons) huishoudens. Deze ontwikkelingen vragen een continue afstemming van de
nieuwbouwplannen aan de vraag vanuit de samenleving.
Veel nieuwbouwprojecten zijn vormgegeven door projectontwikkelaars die seriematig woningen
bouwden. Wij vinden het nu tijd voor veel meer ruimte voor vrije kavels, voor minder
eentonigheid, maar bouwen naar eigen behoefte. We hebben al heel veel keurige woonwijken
waar alle woningen gelijk, of soortgelijk zijn. We willen in eventuele toekomstige plannen meer
ruimte voor eigenbouw met mogelijkheden voor unieke architectuur. Dit past in ons
uitgangspunt dat de overheid veel minder vanuit haar ivoren toren aan mensen oplegt hoe ze
moeten wonen en leven. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van voldoende sociale
woningbouw.
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De gemeente moet geld investeren in ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad
Helemaal mee eens
Hiermee verdwijnt het afval uit het straatbeeld. Dit is goed voor het milieu en voorkomt overlast
van ongedierte.
De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden
Niet mee eens
Moderne technologie maakt het mogelijk afval veel beter te scheiden door de afvalcentrale
nadat het opgehaald is. Daarnaast is scheiden een eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn
Niet mee eens
Een willekeurig gekozen percentage gaat volledig voorbij aan wat nodig is. Het type woningen
moet bepaald worden door de behoefte van woningzoekenden. Daarnaast moeten juist
(huur)woningen in het middensegment gebouwd worden zodat er ruimte is vanuit de sociale
sector door te stromen naar een duurdere woning. Hierdoor wordt ook het tekort aan sociale
huurwoningen deels opgelost.
Er mag meer hoogbouw komen, zodat er extra woningen beschikbaar komen
Helemaal mee eens
Hoorn is een stad, bij een stad past hoogbouw. De hoogte en locatie moet wel met zorg
gekozen worden: passend in het stadsbeeld en rekening houdend met omwonenden.
De gemeente moet geld investeren in een broedplaats waar inwoners samen kunnen werken
aan ideeën en innovaties
Helemaal mee eens
De gemeente moet innovaties en samenwerking vooral faciliteren en mogelijk maken.
Belemmerende regels moeten zo mogelijk afgeschaft worden. Hoorns Belang is terughoudend
als het om financieren gaat. Dat is vooral de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf.
Inwoners van de regio West-Friesland moeten voorrang hebben bij het toewijzen van sociale
huurwoningen
Mee eens
Er is een groot tekort aan woningen. De woningen die beschikbaar komen wil Hoorns Belang
daarom toewijzen aan inwoners uit Hoorn zelf, of uit de regio West-Friesland. Voorwaarde is
wel dat andere gemeenten uit West-Friesland even ruimhartig woningen aan inwoners uit Hoorn
beschikbaar stellen.
Mantelzorgers en hulpbehoevenden moeten voorrang krijgen als er woonruimte dicht bij elkaar
beschikbaar komt
Helemaal mee eens
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Dicht wonen bij de
zorgbehoevende kan een grote verlichting zijn. Er moet wel streng op toegekeken worden dat
dit geen ‘truck’ wordt om de wachtlijst te omzeilen.
In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer woningen uit het middensegment gebouwd
worden
Helemaal mee eens
Veel bewoners van sociale huurwoningen voelen zich gedwongen daarin te blijven omdat er
vrijwel geen middensegment-huurwoningen zijn. Door in dit middensegment huurwoningen te
bouwen stimuleer je doorstroming en worden ook de wachtlijsten voor sociale huur korter.
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Flexwoningen voor spoedzoekers
De laatste tijd is er nogal veel gediscussieerd over flexwonen in Hoorn. Dit betreft in eerste
instantie de locaties op de Nieuwe Steen en in de wijk Bangert Oosterpolder.
Flexwoningen zijn 20-40 tijdelijke éénpersoonswoningen (te realiseren door stapelbare
containers) waar spoedzoekers (dakloze mensen) voor een periode van maximaal 2 jaar mogen
wonen.
Hoorns Belang is zich terdege bewust van het tekort aan (sociale) huurwoningen in Hoorn en is
van mening dat er ook gezocht moet worden naar een oplossing voor spoedzoekers. Ons
uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd.
Het massaal clusteren van flexwoningen ziet Hoorns Belang niet als de ideale oplossing.
Flexwonen op zich zou een goede manier van huisvesting kunnen zijn maar dan zeker niet op
grote schaal of in grote getale geconcentreerd op één locatie. Ook bij de bewoners uit de
omgeving van mogelijke flexlocaties is onvoldoende draagvlak voor massale huisvesting. En
zonder voldoende draagvlak krijgt een project weinig kans van slagen.
Kleinschalig, spreiding, goede interactie en afstemming met omwonenden, duidelijke
randvoorwaarden en goede begeleiding zijn hierbij van cruciaal belang. Hoorns Belang neemt
deze punten dan ook mee in zijn overwegingen bij een mogelijk raadsbesluit.
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Conclusie
Hoorns Belang is niet gebonden aan een landelijke politieke partij. Wij behartigen de belangen
van u als inwoner van de gemeente Hoorn. De kandidaten van Hoorns Belang wonen verspreid
door de gemeente en een ervan zou zomaar een buurman/buurvouw van u kunnen zijn. Wij
doen niet aan vriendjespolitiek want iedereen verdient gelijke kansen. Uw en onze veiligheid
vinden wij belangrijk en ondernemers hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Wij
streven naar transparantie, duidelijkheid en toegankelijkheid.
Wij hopen dat u zich, na het lezen van onze standpunten, kunt vinden in onze beweegredenen
waarom we actief willen zijn in de gemeenteraad en het beste voor Hoorn en zijn inwoners
willen.

Bereikbaarheid
Meer informatie over Hoorns Belang kunt u vinden op onze website:
www.hoornsbelang.nl
Voor politiek inhoudelijke zaken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter:
Alex van de Kleij
Telnr.: 06-51447655
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met het bestuur:
Symen van der Meer – voorzitter
Telnr.: 06-29187020
Dorien van den Steen – secretaris
Telnr.: 06-25222016
Astrid Hendriks – penningmeester
Telnr.: 06-46381584
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