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Beste lezer,

Met veel trots presenteer ik, mede namens de andere kandidaten van D66 Hoorn, ons verkiezingsprogramma 
voor de periode 2022-2026. 

Hoorn is een prachtige stad, en moet prachtig blijven. De kern van ons programma is dat een stad niet mooi 
blijft door niets te veranderen, maar juist door mee te bewegen met de tijd. Daar zijn wij vast van overtuigd. De 
inwoners van de stad zijn immers ook niet meer de personen die hier jaren geleden woonden of verbleven. En 
het zijn de mensen die de stad maken. Daarom is dat ook de kern, en titel, waar vanuit wij de komende periode 
voor u aan de slag willen gaan voor de stad. De mensen maken de stad en wij geloven in mensen.

Wij geloven dat vrijheid pas telt als dat vrijheid voor iedereen betekent. Dat is ook de kern van onze sociaal-
liberale partij. Geen mens is gelijk, dus absolute gelijkheid bestaat niet. Kansengelijkheid is voor ons het 
sleutelbegrip: ieder mens, ongeacht afkomst, kleur, gender, levensovertuiging of politieke voorkeur, verdient in 
Hoorn dezelfde kans op een gelukkig leven.

D66 Hoorn zet mensen centraal. Want het zijn de mensen die Hoorn tot een bruisende stad maken. Het zijn de 
inwoners die met initiatieven, plannen en ideeën, vanuit alle wijken, hun gemeente vooruit helpen. Wij staan voor 
een gemeente die deze plannen en ideeën niet dwarsboomt of verbiedt, maar juist stimuleert en faciliteert. Zo 
maken wij Hoorn samen levend, bruisend en gastvrij voor zowel inwoners als bezoekers.   

Maar in plannen en ideeën kun je niet wonen. Huisvesting is voor ons een van de speerpunten in de komende 
jaren. Concreet mag u van ons verwachten dat we ons keihard gaan inzetten voor snelle en passende uitbreiding 
van het aantal huur- en koopwoningen in Hoorn, zodat er voor alle inwoners passende woningen beschikbaar 
komen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Dat betekent dat je soms moet durven bouwen zoals dat nog niet 
eerder gedaan is. Misschien wel hoger dan we gewend zijn, zodat we eerder meer dan minder groen in de 
openbare ruimte kunnen inpassen. 

Voor de binnenstad gaan wij ons de komende jaren ook extra inzetten. Het Hoornse centrum moet wat ons 
betreft nog fijner worden om te verblijven. Fijne winkels, goede voorzieningen, voldoende toiletten, bruisende 
terrassen, kunst in al haar vormen en vooral minder auto’s om dit alles te verstoren. 

In dit verkiezingsprogramma gaan we meer in detail in op de plannen die we met alle kandidaten en vrijwilligers 
van D66 Hoorn en D66 Westfriesland hebben gemaakt. Ik nodig u uit deze plannen en ideeën te lezen. Natuurlijk 
hoop ik op basis van onze plannen op uw stem bij de verkiezingen. Als u vragen, opmerkingen of kritiek heeft op 
ons programma, dan kunt u altijd contact opnemen met mij of met een van de andere kandidaten van de lijst. Wij 
staan klaar om in gesprek te gaan met de inwoners van Hoorn. De komende weken, maanden en jaren. 

Niek Heijne, lijsttrekker D66 Hoorn
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9. Sumer Chaban

Beleidsadviseur 
Sociaal Domein

Risdam

Arthur Helling

Wethouder Hoorn

Bangert en 
Oosterpolder

7. Sancar Çakirtaş

Student en 
maatschappelijk 
activist 

Zwaag

8. Otto Klaren

Client Success 
Manager 

Grote Waal

1. Niek Heijne

Notarieel 
medewerker

Binnenstad

2. Sabine Bruijne

Student 
bestuurskunde 

Binnenstad

3. Wouter de Vries

Beleidsmedewerker 
hoger onderwijs-
Historicus

Binnenstad

4. Elsbeth Broerse

Verpleegkundige 
in het Dijklander 
ziekenhuis

Grote Waal

5. Arwin Rood

Zelfstandig 
ondernemer en 
grafisch vormgever 

Grote Waal

6. Niels Bakker

Sociaal jurist 

Risdam
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Sneller en 
schoner van 
A naar B
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De openbare ruimte in Hoorn is primair bedoeld om te beleven en te verblijven. Dit principe komt door het 
toenemende verkeer steeds meer onder druk te staan. We willen allemaal zo snel mogelijk van A naar B kunnen 
komen, dus de verkeersstromen binnen Hoorn moeten zo efficiënt mogelijk worden benut en geoptimaliseerd. 
Maar tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de gemeente. 

D66 geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en OV. Meer fietsen en wandelen is gezonder, en minder auto’s 
in de stad zorgen voor een betere leefbaarheid, een toenemend gevoel van veiligheid en meer ruimte om te 
verblijven en te recreëren. Wij vinden het belangrijk dat we meer gebieden in de binnenstad autovrij en/of autoluw 
maken. Concreet willen we de Rode Steen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en het Kerkplein autoluw maken. 
Tegelijkertijd houden we hierbij rekening met de belangen van bewoners en ondernemers. Ook in de wijken wil D66 
meer autoluwe gebieden realiseren. 

Bij investeringen in mobiliteit staan bereikbaarheid en duurzaamheid voorop. D66 wil het comfort en veiligheid van 
lopen en fietsen zodanig vergroten dat het in de meeste gevallen aantrekkelijker wordt dan de auto. Als men toch 
voor de auto kiest, dan wil D66 voorrang geven aan alternatieven voor persoonlijk gebruik, zoals autodelen. Verder 
willen wij een zo inclusief mogelijke infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een 
handicap. Cruciaal is dat we in gebieden met grote snelheidsverschillen het snelverkeer (auto’s, vrachtwagens, etc) 
scheiden van het langzame verkeer en dat bij lagere snelheden de fietser en voetganger voorrang krijgen.

Fietsparkeren in de binnenstad wordt verder gefaciliteerd. Naast de nieuw gecreëerde fietsenrekken rond het 
Kerkplein, is een overdekte en bewaakte plek ook van belang, zeker nu steeds meer elektrische fietsen worden 
gebruikt. In de bouwplannen rond de Blauwe Steen is dit voorlopig meegenomen, maar ook andere mogelijkheden 
in het uitgaansgebied de binnenstad dienen bekeken te worden. 

Steeds meer goederen worden online besteld en worden door verschillende pakketvervoerders afgehandeld met 
vracht- en bestelwagens die niet voldoen aan de milieueisen. Ook de bevoorrading van de winkels in de binnenstad 
door veel te grote vrachtwagens is niet wenselijk. Daarom wil D66 dat er een centraal gelegen distributiecentrum 
komt, vanuit waar milieuvriendelijker vervoer de goederen tot aan hun bestemming aflevert. Dat maakt de wijken 
en straten leefbaarder en gezonder. Hierin zien wij duidelijk een rol voor het succesvolle platform van Warenhuis 
Hoorn. Deze stadsdistributie kan in samenwerking met WerkSaam en het al bestaande BusinessPost ook bijdragen 
aan de participatiedoelstellingen.

Er komt alsnog een nieuwe ontsluitingsweg met ongelijkvloerse kruising met het spoor in het kader van de 
ontwikkelingen in de Poort van Hoorn. Dit is ter bevordering van de bereikbaarheid van de binnenstad en 
stadsstrand voor het autoverkeer, maar ook om het snelverkeer te scheiden van langzaam verkeer ter bevordering 
van het comfort en de veiligheid van de voetganger en fietser.

De Poort van Hoorn is het knooppunt van Westfriesland en de ontsluiting naar en van Amsterdam. Voor het slagen 
van dit knooppunt is het van belang dat ook de verbindingen via bus en persoonlijk vervoer van en naar de regio 
goed aansluiten. Daarom wil D66 voldoende verbindingen met dit knooppunt vanuit de regio Westfriesland.

D66 kiest voor
•  Zoveel mogelijk autovrije gebieden in de binnenstad
•  Starten met een volledig autovrij Roode Steen en een autoluw Kerkplein
•  Inpandige bewaakte fietsenstallingen op meerdere punten in de stad
•  Meer ruimte voor de fietser en voetganger in de woonwijken
•   Alternatief voor de tweede autobezitter (autodelen)
•  Bruggen en/of tunnels op punten waar conflicten zijn tussen intensief snelverkeer en langzaam verkeer
•  Verbeterd wandelnetwerk door de gehele gemeente
•  Opvang van goederen op één of meer centraal gelegen distributiecentra aan de rand van de stad
•  Vervoer binnen de wijken via een select aantal vervoerders dat voldoet aan de milieueisen
•  Openbare ruimte ook geschikt maken voor ouderen en mensen met een handicap.

Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een bruisende 
en leefbare 
binnenstad
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Het traditionele winkelrondje staat onder druk van onder andere digitaal winkelen. Om de toenemende leegstand 
het hoofd te bieden, is het belangrijk om een coherente visie op de ontwikkelingen in retail te hebben. Kleine 
Noord, Grote Noord en Gedempte Turfhaven zijn en blijven voor Hoorn de sterke assen van het winkelgebied. Voor 
de overige straten in het kernwinkelgebied wil D66 dat in gezamenlijkheid met bewoners en ondernemers wordt 
gekeken naar mogelijke alternatieve bestemmingen en functies. Voor een levendige stad is het belangrijk dat we 
meegaan met onze tijd. Het beschermen en faciliteren van speciaalzaken is hierbij voor D66 een speerpunt. 

De binnenstad van Hoorn is van oudsher erg versteend. Waar dit vanuit historisch oogpunt een logische keuze was, 
is vergroening nu noodzakelijk om wateroverlast te bestrijden, de biodiversiteit te versterken en het verblijfsklimaat 
te verbeteren. Er komt o.a. meer ruimte voor geveltuinen, groene borders en groene daken. Bij nieuwbouw wordt dit 
in de planuitwerking meegenomen.

Wij willen dat het autoparkeren van bezoekers zich concentreert aan de randen van de stad, en niet in het centrum. 
De parkeerplaatsen van het stadsstrand en de parkeergarages aan het Jeudje, de Schouwburg en straks die van 
de Poort van Hoorn fungeren als opvang van het bezoekersparkeren. Het koopcentrum houdt wel voldoende 
parkeerplaatsen voor de korte boodschap. Het parkeren op de Westerdijk wordt beperkt tot bewoners en 
vergunninghouders. De vrijgekomen ruimte krijgt hierdoor een groenere en meer functionele invulling die past bij 
de aanpak van de dijkversterking en het stadsstrand.

Ontmoeten en beleven staan voor D66 centraal. In het afgelopen jaar is het Kerkplein opgeleverd en is een mooiere 
openbare ruimte ontstaan met nieuw en kwalitatief hoogwaardig straatmeubilair. Wij vinden het belangrijk dat 
de stadsbezoeker even kan rusten en genieten van het aangezicht van onze prachtige stad. Dit betekent dat 
wij vuilniszakken uit het straatbeeld willen verwijderen, door middel van ondergrondse containers. Ook is het 
belangrijk in een gastvrije stad dat er voldoende, en bovendien voor iedereen toegankelijke, openbare toiletten zijn. 

In de poort van Hoorn creëren we naast een nieuw stedelijk woonmilieu (hoogbouw) en een openbaar 
vervoersknooppunt ook functies en ruimte die het gebied aantrekkelijk maken als verblijfsplek. Culturele- en 
zorgfuncties zoals de stadsbibliotheek krijgen hier ruimte. Verder komt er een centraal plein dat door iedereen 
gebruikt kan worden.

D66 kiest voor:
•  Vergroening van de binnenstad
•  Bezoekersparkeren aan de rand van de stad.
•  Meer kwalitatief straatmeubilair in de openbare ruimte
•  Vuilniszak moet uit de binnenstad (ondergrondse containers)
•  Meer prullenbakken in de binnenstad
•  Voldoende inpandige openbare toiletten (ook voor mensen met een handicap)
•  Nieuwe huisvesting stadsbibliotheek nabij het station (Poort van Hoorn)
•  Een gastvrij en bruisend centraal plein voor OV-reizigers
•  Omzetten en actualiseren van bestemmingsplan binnenstad uit 2011 naar een nieuw omgevingsplan 

binnenstad
•  Het toepassen van technologie en data in het kader van ‘Smart City’ om onder andere bezoekers- en 

verkeersstromen te reguleren

Een gastvrij Hoorn
Het huidige horecabeleid wordt geactualiseerd. Hierin worden de Corona-effecten en nieuwe inzichten ook 
verwerkt. Onder andere moet worden bekeken wat wij onder horeca verstaan. Er wordt ruimte geboden aan nieuwe 
concepten en kwaliteitsinitiatieven die de binnenstad als ontmoetings- en verblijfsplek versterken. Wel moeten 
we blijven opletten dat de exacte locaties van nieuwe (horeca)initiatieven passen in ons beeld van een bruisende 
binnenstad.

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

11 | Verkiezingsprogramma D66 Hoorn 2022 - 2026   De digitale versie lees je op d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma

https://d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma/


Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

12 | Verkiezingsprogramma D66 Hoorn 2022 - 2026   De digitale versie lees je op d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma

https://d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma/


Er komt meer ruimte voor terrassen. In het water (denk aan de Korenmarkt en de Bierkade, maar ook bijvoorbeeld 
Oranje Buiten) komt zelfs ruimte voor drijvende terrassen. De ruimte die hiermee wordt vrijgespeeld op straat is dan 
weer beschikbaar voor de voetganger en fietser. Ook in de wintermaanden is het belangrijk dat Hoorn aantrekkelijk 
blijft als ontmoetings- en verblijfsplek. Er komen daarom mogelijkheden voor winterterrassen.

D66 is voor geliberaliseerde openingstijden in de horeca. Bij een moderne stad hoort ook nachthoreca, op plekken 
waar het kan, en moet er daarna ook een ‘vette hap’ gehaald kunnen worden.

D66 kiest voor: 
•  Het mogelijk maken van nieuwe vormen van horeca
•  Ruimte voor nieuwe concepten en kwaliteitsinitiatieven die de binnenstad als ontmoetingsplek- en verblijfsplek 

versterken
•  Meer ruimte voor terrassen in het stadscentrum en de haven (drijvende terrassen)
•  Winterterrassen waar dat vanuit ruimtelijke mogelijkheden en vanuit erfgoed aanvaardbaar is
•  Vrije openingstijden voor de horeca

Een toegankelijke en gastvrije haven
De economische functie van de historische haven blijft prioriteit houden. De haven geeft niet alleen een uniek 
karakter aan Hoorn maar is ook economisch belangrijk. Het toeristisch informatiepunt bij de Hoofdtoren en het 
gemeentelijk havenkantoor dragen bij aan een verdere samenwerking tussen spelers in de haven en een gastvrije 
beleving voor bezoekers en inwoners. Dit, met meer ruimte voor terrassen, moet ervoor zorgen dat de haven meer 
met het stadshart wordt verbonden en omgekeerd. 

We erkennen het belang van waterplanten in het kader van het ecosysteem en de Natura2000-doelen in het 
Markermeer. Het Hoornse Hop zal voorlopig veel fonteinkruid bevatten. Naast de natuurdoelstellingen is ook 
de bereikbaarheid van de havens voor Hoorn van groot belang. We houden de belangrijkste routes daarom 
waterplantvrij en geven via fysieke aanpassingen en actieve voorlichting (folder, website, app) informatie aan 
passanten en ligplaatshouders vanuit het havenkantoor en het toeristische informatiepunt. Hoorn coördineert 
ook de komende jaren voor diverse kustgemeenten aan het Markermeer het jaarlijks maaien en draagt bij aan 
een gezamenlijk beheerplan van het zuidelijk IJsselmeergebied inclusief de randmeren. Daarbij zal, samen met 
gemeenten, provincies en (watersport)organisaties, ingezet worden op een zwaardere rol van de betrokken 
ministeries.

D66 zet in op het omvormen van de Schelphoek naar een recreatiepark, met natuurontwikkeling en 
verblijfsaccommodaties gericht op land- en waterrecreatie. Hierdoor kan de kustlijn nog beter benut worden 
passend bij het toeristisch profiel van Hoorn en Westfriesland met het stadsstrand, de historische haven en het 
Julianapark. Een deel van de witte vloot kan op termijn gefaciliteerd worden aan de Schelphoek, waardoor in de 
historische haven meer ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld de bruine vloot en historische schepen. 

D66 kiest voor: 
•  Een waterplantvrije vaarroute naar de havens van Hoorn
•  Herkenbare en aantrekkelijke verbindingsroutes tussen haven en binnenstad
•  Een ‘havenburgemeester’ die de (internationale) bezoekers welkom heet in Hoorn
•  Omvormen van de Schelphoek naar een recreatiepark, met natuurontwikkeling en verblijfsaccommodaties 

gericht op land- en waterrecreatie
•  Een deel van de riviercruise schepen (witte vloot) faciliteren aan de Schelphoek
•  Creëren van een nieuw historisch icoon voor de haven en zeilvaart
•  Het faciliteren van de historische en charterschepen (bruine vloot) in de winter in Hoorn door een lager 

wintertarief voor wie vaak in de zomer komt
•  Een verbinding tussen de Schelpenhoek en het Julianapark door middel van een voetgangersbrug

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Voor iedereen 
een passende 
woning
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Er is een enorm tekort aan woningen. De druk op de woningmarkt is ongezond hoog. Woningen zijn hierdoor te 
duur. Starters komen op deze manier daarom niet of nauwelijks aan bod, en mensen kunnen niet doorstromen 
naar een duurdere woning of een gelijkvloerse woning, of ze behouden onnodig een sociale woning. Als er al 
gebouwd wordt, zijn het te vaak dure eengezinswoningen. Een veranderende samenleving zorgt voor andere 
woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner/gelijkvloers wilt wonen, kom je niet aan 
bod. Juist voor deze groepen ziet D66 veel mogelijkheden. Door in te zetten op gemengde wijken met goede 
voorzieningen creëren wij een levendige stad die uitnodigt tot verbondenheid. 

Door de landelijke wooncrisis zal Hoorn tot aan 2030 minstens 6.000 woningen bij moeten bouwen. Hierdoor 
dreigen wij het kenmerkende karakter Westfriesland (biodiversiteit en natuur) kwijt te raken. Verder dreigen 
de wegen vol te lopen. Hierom willen wij af van de reguliere manier van bouwen waarbij weilanden vol worden 
gebouwd. D66 kiest nadrukkelijk voor een andere oplossing. In het stationsgebied van centrum Hoorn, bij 
Dampten, Berkhouterweg en in de zone langs de Provincialeweg bijvoorbeeld, zien we kansen voor hoogbouw. 
Het streven is om nieuwe aantrekkelijke stedelijke woonmilieus te creëren. 

Hoogbouwlocaties met gezamenlijke recreatieruimten, dakterrassen en bedrijvigheid op de begane grond is de 
toekomst. Langs de Provincialeweg en bij de toegangswegen van de stad kan hoger gebouwd worden als dit 
echt wat toevoegt aan de stad. De toeristische hop-on hop-off in de binnenstad en de haven kan verbonden 
worden met dit woongebied, zodat een nieuw, kleinschalig aanvullend stedelijk OV-net ontstaat. Dit biedt 
ouderen de mogelijkheid om gelijkvloers en langer zelfstandig te blijven wonen en jongeren en forenzen een 
plek bij het bruisend culturele hart van de stad en dicht bij OV-infrastructuur naar de Randstad. Het zal ook de 
binnenstad als koopcentrum versterken.

Met stadsvernieuwing door middel van sloop (bijvoorbeeld in het stationsgebied van de Kersenboogerd) kunnen 
we op kwalitatief hoogstaande wijze meer nieuwe woningen toevoegen aan het aanbod. 

Om jeugd (blijvend) aan de stad te binden, worden afspraken gemaakt  met maatschappelijke partijen en het 
bedrijfsleven over wonen, leren en werken. Verder kiest D66 nadrukkelijk voor woonkansen voor de jeugd. De 
startersregeling blijft gelden en wordt waar nodig verhoogd, en bij nieuwbouw ligt de focus op de door starters 
en ouderen, gewenste woningen (betaalbaar, woonklaar en waar mogelijk op appartementniveau).

Dat vluchtelingen zorgen voor de hoge druk op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning is een fabeltje. Dit 
gaat over een handvol, bovendien zeer kwetsbare, mensen. Voor deze mensen wil D66 altijd snel een passende 
woning vinden. D66 wil de wachttijden voor een sociale huurwoning verkorten door de doorstroom vanuit 
sociale huurwoningen naar reguliere huurwoningen en koopwoningen te bevorderen voor diegenen die dat 
kunnen betalen en dit graag willen. Er staan in Hoorn genoeg sociale huurwoningen, het is alleen zaak dat deze 
beschikbaar worden gemaakt voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

D66 kiest voor: 
•  Kamerverhuur en woningsplitsing kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de woningnood
•  Afspraken met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven rond wonen, leren en werken voor de jongeren
•  De startersregeling blijft gelden en wordt waar nodig verhoogd
•  Bij nieuwbouw ligt de focus op betaalbaar, woonklaar en waar mogelijk op appartementniveau
•  Betaalbare huur- en vrije sector woningen voor ouderen, bij voorkeur rond openbaarvervoerknooppunten en 

wijkcentra
•  Voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en politieke vluchtelingen is in Hoorn altijd ruimte
•  Andere vormen van bouwen (bijvoorbeeld modulaire bouw)

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een echte oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten
Zij die kortdurend verblijven (minder dan 4 maanden) kunnen vaak bij het bedrijf waar ze werken of in reguliere 
overnachtingsvormen, zoals hotels en pensions, worden opgevangen. Voor de rest van de arbeidsmigranten dient 
een goede en adequate huisvesting gevonden te worden. Vanwege de druk op de reguliere woningmarkt heeft het 
realiseren van aparte woonvormen met goed beheer en voorzieningen prioriteit. Gelet op de beperkte ruimte en 
mogelijkheden in Hoorn zelf zoeken wij de samenwerking met de regio. De gemeente zoekt samenwerking met een 
aantal bemiddelingsorganisaties/ verhuurders die aan strikte eisen moeten voldoen op het punt van begeleiding 
(taal, voorlichting, zorg) en service (huisvuil, schoonmaak). Arbeidsmigranten die zich definitief in de regio gaan 
vestigen, kunnen vervolgens op de reguliere woningmarkt terecht.

D66 kiest voor: 
•  Gezamenlijk met de regio Westfriesland goede en adequate huisvesting realiseren.
•  Hoorn neemt het voortouw in de regio 

Gemengde woon-werk gebieden
Door de beperkte ruimte binnen onze stadsgrenzen is D66 altijd op zoek naar creatieve oplossingen voor het 
ruimteprobleem. Een van de oplossingen is volgens ons inzetten op gemengde woon-werk locaties. Wij zien 
op de middellange termijn mogelijkheden op onze bedrijventerreinen. Hoorn 80 en bedrijventerrein Gildenweg 
zijn voorbeelden van locaties waar wij op termijn ook wonen mogelijk willen maken. De gebieden Holenweg en 
Dampten/Berkhouterweg verkleuren al van economische functies naar woonfuncties.  Omgekeerd wil D66 door 
middel van ruimere bestemmingsplannen mogelijkheden creëren voor het toevoegen van bedrijvigheid in onze 
bestaande en aankomende woonwijken.

Het nieuwe industrieterrein Zevenhuis krijgt uitbreiding om bestaande binnenstedelijke bedrijven en bedrijven 
in de Westfriese dorpslinten hier naartoe te verplaatsen. Daarnaast wordt met Zaanstad, Purmerend en Alkmaar 
samengewerkt om de vraag van bedrijven op te vangen die in de regio Amsterdam in de verdrukking komen.

D66 kiest voor: 
•  Inzetten op gemengde woon/werkgebieden in nieuwbouw en bestaande wijken
•  Bedrijfsterreinen langzaam transformeren naar gemengde woon/werkgebieden (Gildenweg, Hoorn 80)
•  Concentreren op Zevenhuis als primair en hoogwaardig industrieterrein voor de regio

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Wonen in 
een duurzaam 
Hoorn 

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook in Hoorn, Blokker en Zwaag. Extremer weer door 
klimaatverandering is een realiteit geworden. De afgelopen jaren werden onze zomers steeds heter en droger 
en onze herfst steeds natter. Nu al hebben we last van hevige wateroverlast als de regen weer eens met 
recordhoeveelheden valt, en de riolen het niet meer kunnen verwerken. Veel van onze bewoners en bedrijven 
gaan al heel bewust om met hun impact op het klimaat. Er ligt een taak voor de gemeente om de leiding te 
nemen en te helpen, zodat we iedereen meenemen in, en zelfs enthousiasmeren voor klimaatmaatregelen. Door 
heldere doelen te stellen en door een deel van de risico’s te dragen van energieopwekking en infrastructuur aan 
te leggen. Door de groene keuze voor iedereen de logische keuze te maken: makkelijk en goedkoop. En door 
inwoners mee te laten praten, beslissen en profiteren.

Als we nu niet investeren in duurzame klimaatmaatregelen dan gaat het ons op termijn alleen maar meer kosten. 
D66 wil daarom dat Hoorn, met onmiddellijke ingang, steeds groener wordt. Gemeentelijke gebouwen worden 
klimaatbestendig. We planten bomen en leggen groenstroken aan die water vasthouden en verkoeling brengen. 
Voor alle publieke projecten wordt biodiversiteit een eis. En we stimuleren huiseigenaren om hun tuinen te 
vergroenen in plaats van te verstenen door subsidie te verstrekken. Als in de open ruimte wordt gebouwd, moet 
daarvoor groen in de buurt terugkomen. Zo houden we de leefomgeving aantrekkelijk. Het gevaar is dat we over 
groen blijven praten, terwijl er vrolijk verder wordt gebouwd. Daarom hanteren we het principe: groen groeit mee.

Hoorn staat voor een grote uitdaging om haar woningvoorraad te verbouwen. Onze huizen moeten van het 
aardgas af. Dat betekent dat we op een andere manier gaan koken en stoken. D66 wil als eerste de focus op 
minder energieverbruik, zodat de uitdaging van de transitie naar andere vormen van opwekking soepeler kan 
verlopen. Daarom moeten we eerst de huizen beter isoleren, en de gemeente kan daarin een stimulerende rol 
spelen. Bijvoorbeeld door middel van subsidies.

Als er gekeken wordt naar alternatieve energiebronnen, willen wij dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf 
makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Dat de bewoners gaan meepraten, meedenken en 
meeprofiteren van de schone energie van de toekomst. We helpen ook mensen en bedrijven die investeren 
in verduurzaming. Ook willen we bewoners helpen die last hebben van energiearmoede doordat ze slecht 
geïsoleerde woningen hebben en daardoor geconfronteerd worden met een te hoge energierekening.

Ons stroomnet is niet klaar voor de toekomst. De vraag naar stroom neemt sterk toe. Nu al is er sprake 
van krapte, waardoor nieuwe projecten met duurzame energie niet kunnen worden aangesloten. Wij willen 
knelpunten snel aanpakken en het stroomnet voorbereiden op een toekomst met schone energie. 

D66 wil een actief voorlichtingsprogramma vanuit de gemeente om de biodiversiteit te verbeteren. Zodat we 
samen de omgeving klimaatadaptief maken, zwerfplastic terugdringen, onkruid chemievrij bestrijden en planten 
die hier niet horen (zoals de Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw) terugdringen.

D66 kiest voor: 
•  Inzetten op meer inzamelpunten van afval in de wijken
•  Een gedifferentieerde afvalheffing voor restafval: de vervuiler betaalt
•  Het stimuleren (met subsidie) om voor- en achtertuinen, daken en gevels te vergroenen.
•  Aanleggen van meer (centrale)oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen
•  Waterstof tankstations op industrieterreinen faciliteren
•  Versterken en optimaliseren van het elektrische netwerk om verduurzaming te kunnen realiseren
•  Een gasloze en klimaatneutrale gemeente in 2040
•  Circulaire gemeente in 2050
•  Een actief voorlichtingsprogramma vanuit de gemeente t.b.v. de biodiversiteit
•  Zwerfvuilambassadeurs in elke wijk.
•  Beperken van geluidshinder van snelwegen en wijkontsluitingswegen middels geluidsschermen  

en/of stiller asfalt.

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een rijke 
schooldag 
voor ieder 
kind

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Of je nu jong of oud bent, arm of rijk:  iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te blijven leren en het beste uit 
zichzelf te halen. Onderwijs is immers essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling en vormt de basis voor een 
goede toekomst.

Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen zich in de samenleving al in het onderwijs aftekenen. De 
kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je ook naar 
sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. D66 wil alle kinderen een betere basis 
meegeven voor een betere toekomst. We willen dat ieder kind en elke jongere van 0 tot 18 jaar vanaf het eerste 
begin de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

D66 wil dat alle scholieren worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig. Voor 
leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die juist een extra uitdaging kunnen 
gebruiken. We willen dat er behalve voor leren ook aandacht is voor lichaamsbeweging, gezonde voeding, 
sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

Hoorn heeft een prachtig en sterk beroepsonderwijs. Het mbo zorgt ervoor dat onze meer dan noodzakelijke 
vakmensen goed worden opgeleid. De coronacrisis heeft laten zien dat onze samenleving steunt en draait 
op onze vakmensen. Daarom moeten we ons beroepsonderwijs verstevigen en zo de kansen, waardering en 
talenten van mbo-studenten verder tot hun recht laten komen.

Om de leerkrachten in de regio beter in hun werk te ondersteunen, willen we alle leerkrachten in de regio West-
Friesland de mogelijkheid bieden om de communicatie met bijvoorbeeld ouders met een migratieachtergrond te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door het kosteloos beschikbaar stellen van tolken of het financieren van opleidingen 
voor het schoolpersoneel zelf.

D66 kiest voor: 
•  Voor alle kinderen toegankelijke huiswerkbegeleiding
•  Ieder kind een computer
•  Elke leerling én leerkracht moet toegang hebben tot vertrouwenspersonen, sociaal werkers en/of 

psychologen
•  Zwemlessen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen financieren
•  Behoud van conciërges op scholen
•  Een goed leefklimaat in de schoolklassen
•  Een aparte beurs om samenwerkingsprojecten op te laten zetten door leraren om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren
•  We versterken het imago van vakopleidingen, zodat meer jongeren bewust kiezen voor een vak. 
• Sportverenigingen sluiten vaker aan bij scholen 
•  Beweegonderwijs wordt ondersteund door de gemeente, zodat jongeren meer mogelijkheden krijgen voor 

een gezonde leefstijl
•  Initiatieven als Kindcentrum Universum in de Grote Waal omarmen en actief ondersteunen
• Zoveel mogelijk HBO opleidingen verleiden om zich in Hoorn te vestigen 

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Gezondheid 
is meer dan 
goede zorg

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Je gezondheid heeft grote invloed op je kansen in het leven. Steeds meer Nederlanders kampen met een 
chronische ziektes zoals diabetes, COPD, obesitas en hartfalen. Vaak hebben deze te maken met hun omgeving 
of leefstijl. Slechte luchtkwaliteit en een sociaaleconomische achterstand hebben grote invloed. Ook roken, 
alcoholgebruik, te weinig beweging en ongezonde voeding spelen een rol. Met medicatie kunnen we de 
symptomen van deze ziekten aanpakken, maar dit heeft niet onze voorkeur. Bij D66 maken wij ons hard om deze 
problemen geheel te voorkomen door in te zetten op een gezondere omgeving en stimulatie van een betere 
levensstijl. 

De grote verschillen in (gezonde) levensjaren per opleidingsniveau en inkomen zijn schokkend. Van gelijke kansen 
is geen sprake. Daarom wil D66 breed investeren in gezondheid door een gezonde leefstijl laagdrempelig te maken. 
We richten ons daarom in de eerste plaats op een gezonde start voor ieder kind. Eén op de zeven kinderen heeft 
tegenwoordig overgewicht. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Daarom wil D66 
extra aandacht voor beweging en gezonde voeding op alle beleidsterreinen die te maken hebben met jeugd. 
Jongeren moeten altijd kunnen kiezen voor een gezond alternatief.

De afgelopen jaren kampte de GGZ met grote personeelstekorten en oplopende wachtlijsten. Daardoor krijgen 
veel patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Dat moet anders. Een groot deel van de mensen die in aanraking 
komen met de GGZ heeft maatschappelijke problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schulden en eenzaamheid. 
De maatschappelijke problemen en de psychische aandoeningen beïnvloeden elkaar over en weer in negatieve zin. 
We moeten deze problemen herkennen, erkennen en aanpakken. Zo kunnen we vaker voorkomen dat psychische 
problemen uitgroeien tot ernstige, chronische aandoeningen of zelfs crisissituaties als pogingen tot zelfdoding.

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Méér bestrijding, méér repressie en 
méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Druggerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten 
we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. 
Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico’s van drugs 
minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vooropstellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het 
milieu meer aandacht krijgen.

Wij zijn tevreden met de kwaliteit van de twee huidige Hoornse coffeeshops in respectievelijk de binnenstad en 
op Hoorn 80, maar ook deze goed functionerende organisaties kunnen de kwaliteit van hun product niet altijd 
waarborgen, omdat de inkoop ongereguleerd via de schimmige achterdeur gaat. De brancheorganisatie van 
coffeeshops en vele burgemeesters pleiten al jaren voor een gelegaliseerde inkoop, zodat coffeeshops de kwaliteit 
van hun product kunnen garanderen. D66 Hoorn wil nog steeds experimenteren met legale wietteelt en wil dat de 
gemeente Hoorn daarin voorloopt.

D66 kiest voor: 
•  Gezond ontbijt voor ieder kind voor de les begint
•  Voorkomen is beter dan genezen, inzetten op preventie
•  Investeren in de GGD Hollands Noorden
•  Speciale aandacht voor zelfdoding
•  Er moeten mogelijkheden zijn voor het testen van drugs op kwaliteit
•  Aansluitend beleid van de gemeente op nieuwe trends onder de jongeren wat betreft drugs
•  Experimenteren met legale wietteelt

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een topsport-
klimaat 
én een top 
sportklimaat

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Sporten en bewegen zijn cruciaal om onze gezondheid te verbeteren en veel ziektes en aandoeningen te 
voorkomen. De coronacrisis dient als alarmbel en laat beter dan ooit zien wat voor belangrijke plek dit verdient te 
krijgen in ons dagelijkse leven. Gemeente, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven moeten zich gezamenlijk 
inzetten voor een gezondere stad.

De gemeente moet eerlijk en duidelijk zijn richting noodlijdende sportverenigingen. Het is niet eerlijk naar de 
inwoners van de gemeente Hoorn om kunstmatig verenigingen levend te houden via subsidies als de inwoner 
daardoor meer belasting betaalt. Idealiter zetten verenigingen zelf stappen naar samenwerking of fusie, een 
goed voorbeeld hiervan is de komende verplaatsing van de rugbyvereniging naar sportpark de Kromme Elleboog. 
Helaas lukt het in sommige gevallen niet als de insteek te vrijblijvend is. Hierdoor liepen bijvoorbeeld gesprekken 
tussen Zwaluwen ‘30 en Hollandia spaak. D66 vindt dat de gemeente in zulke gevallen verenigingen moet kunnen 
forceren nauwer samen te werken op één locatie of zelfs te fuseren, zodat er ruimte in de stad ontstaat voor andere 
functies.

Wij vinden dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar zien geen kerntaak 
voor de gemeente op het gebied van beheer en exploitatie van sportaccommodaties. D66 wil de mogelijkheden 
bekijken om dit onder te brengen bij private ondernemingen of bij de sportverenigingen zelf. Dat dit mogelijk is, 
bewijst de privatisering van de zwembaden de Waterhoorn en de Wijzend, die ondergebracht zijn bij dezelfde 
exploitatiemaatschappij die de schaatsbaan succesvol uitbaat. Ook tennisverenigingen hebben zelf hun parken in 
bezit en beheren deze met succes.

Er is in Hoorn te weinig aandacht voor de topsportprestaties uit de stad. Zo hebben in het verleden én in het heden 
verenigingen op bijvoorbeeld het gebied van dansen en zaalvoetbal zelfs internationaal hoge ogen gegooid. D66 
vindt dat de stad dit soort successen moet omarmen als voorbeelden voor iedere Hoornse sporter, en uitbundiger 
mag vieren.

D66 kiest voor: 
•  Hoorn als sportstad, met een breed aanbod evenredig verspreid over de wijken (Cruyff courts, 

fitnesstoestellen, skateparken)
•  Elk park en elke sportlocatie een watertappunt
•  Het waar mogelijk onderbrengen van sportaccommodaties bij de sportverenigingen zelf
•  Multifunctionele sportaccommodaties zijn de toekomst
•  Gezonde kantines bevorderen
•  Rookvrije zones rondom publieke gebouwen en sportverenigingen
•  Topsport successen van Hoornse atleten en verenigingen vieren met de stad

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een innovatieve 
en sterke lokale 
economie

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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We hebben een sterke lokale en regionale economie en een succesvol bedrijfsleven nodig voor een bloeiende 
samenleving. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg, de wijken en al die andere 
mooie dingen. Alleen zo zijn er genoeg banen en kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Ondernemers 
scheppen de voorwaarden voor een open en levendige maatschappij. Daarom wil D66 dat het voor bedrijven en 
instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Hoorn en de regio daaromheen te vestigen. Ondernemers 
moeten hier kunnen starten en groeien dankzij een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat. Dit heeft met veel 
aspecten te maken, waarin de gemeente een (faciliterende en ondersteunende) rol speelt, zoals aantrekkelijke en 
veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goed opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid 
en een mooie, historisch verantwoorde, groene en veilige omgeving. 

Het bedrijfsleven is de ruggengraat van onze economie. Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven 
zijn de motor van onze werkgelegenheid. Hoewel er terecht kritiek is op uitwassen bij sommige bedrijven, zijn er 
steeds meer ondernemingen die naast winst voor de aandeelhouder juist ook zo veel mogelijk maatschappelijke 
waarde willen creëren. Niet alleen voor klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de samenleving. 
Juist deze bedrijven willen we een extra steun in de rug geven.  
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het collectieve bedrijfsleven om gezamenlijke maatschappelijke 
opgaven vorm te geven. Of het nu gaat om de aanpak van leegstand in de detailhandel, de energietransitie of het 
beheer van bedrijfsterreinen.

D66 wil een verbinding maken tussen economie, kunst en cultuur, toerisme en de historische binnenstad. Met deze 
kernkwaliteiten van Hoorn houden en maken we Hoorn aantrekkelijk als plaats om te wonen, werken en recreëren.

Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Circa 10% van Hoorn is nu aangesloten op glasvezel. Gelet het 
toenemend mediagebruik en het thuiswerken wordt uitrol van glasvezel meegenomen als de grond open moet voor 
werkzaamheden.

Marketing is een vak en zou als het aan D66 ligt overgelaten moeten worden aan een professionele 
marketingorganisatie waar de gemeente Hoorn concrete afspraken mee kan maken in een prestatieovereenkomst. 
StadsMarketing is bij uitstek geschikt om activiteiten en evenementen die een positieve invloed hebben op 
de uitstraling van Hoorn te ondersteunen en te professionaliseren. De organisaties van dergelijke initiatieven 
starten vaak vanuit ideële motieven en hebben niet de tijd en ervaring om sponsors aan zich te binden. Dankzij 
ondersteuning van stadsmarketing kunnen prachtige evenementen zoals de Hoornse kunstmarkt en de Hoornse 
Stadsfeesten behouden blijven.

De wereld om ons heen verandert voortdurend en de manier van ondernemen gaat in de ontwikkelingen mee. 
De innovatie-economie biedt mogelijkheden voor een duurzame transitie van de stad. Kleinschalige hotspots 
of broedplaatsen creëren werkgelegenheid en innovatie op allerlei terreinen. In Hoorn bleken voorgaande 
broedplaatsen zeer succesvol te zijn. Deze broei- en groeinesten voor creatieve, kleine en jonge bedrijven zijn 
inspirerende plekken. Door startende ondernemers en gevestigde mkb’ers bij elkaar te plaatsen, versterken zij 
elkaar en neemt de ondernemingskracht toe. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor startende ondernemers in 
Hoorn. Blokker en Zwaag. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke herbestemming van moeilijk in te vullen plekken, zoals 
niet verhuur- en/of verkoopbare kantoorgebouwen, fabriekslocaties en scholen.

D66 kiest voor: 
• Winkelgebieden compacter maken
• Transformatie winkelgebied financieren door middel van een regionaal fonds
•  Soepel omgaan met verschillende vergunningen, zodat innovatieve concepten meer kans krijgen
•  Parkmanagement en het Lokaal Ondernemers Fonds hebben hun nut en effectiviteit bewezen en worden 

voortgezet
•  Bij werkzaamheden in de grond van het moment gebruikmaken voor het direct aanleggen van glasvezel
•  Stadsmarketing uitbesteden aan een professionele marketingorganisatie.
•  Positioneren van Hoorn als een toeristische bestemming in samenwerking met Metropool Regio Amsterdam

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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De gedeelde geschiedenis als uithangbord
De stad zelf is ons beste uithangbord; wie eenmaal in Hoorn is geweest, vergeet de stad nooit meer. Door 
het beleefbaar maken van de binnenstad en de haven zorgen we ervoor dat onze gasten hun belevenissen 
doorvertellen en anderen enthousiast maken om Hoorn te bezoeken.

De Slag op de Zuiderzee (1573) is een keerpunt geweest in de oorlog met Spanje en daarmee in de ontwikkeling 
van Hoorn en Westfriesland. D66 wil zowel cultureel als vanuit historisch onderzoek (archeologie en 
boekenonderzoek) blijvende aandacht en middelen vrijmaken voor deze historisch slag. 

Hoorn heeft een rijke historie, waarbij de ontwikkeling en latere identiteit van de stad vooral gevormd is tijdens 
gouden eeuw. Als voormalige VOC- en kleine wereldstad blijft ‘Hoorn, stad van de (nieuwe) gouden eeuw’ het 
uithangbord in de marketing en promotie. Hierbij zal ook in toenemen mate aandacht zijn voor de keerzijde en 
het koloniaal verleden, in aansluiting op actuele maatschappelijke thema’s als kansenongelijkheid, discriminatie, 
inclusie en intolerantie.

D66 kiest voor: 
• Jaarlijkse viering van De Slag op de Zuiderzee (1573). 
• Aandacht voor de keerzijde van onze geschiedenis en het koloniaal verleden.
• Meer informatie op straat door interactieve informatieborden
• Het zichtbaar maken van de verdwenen geschiedenis in het Hoornse straatbeeld
• Een Westfries erfgoedcentrum op een zichtbare en goed bereikbare locatie
•  Het opknappen van het West als onderdeel van de Westfriese Omringdijk en als verbinding van • binnenstad 

en haven

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Kunst en 
cultuur als 
fundament 
van onze 
beschaving

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst wordt gemaakt uit innerlijke noodzaak, uit 
urgentie. Kunst en cultuur zijn bovendien de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen 
zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur, van opera tot urban en van 
festivals tot kamermuziek. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer 
waardering. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 staat voor een herwaardering 
van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

Kunst en Cultuur dragen bij aan inspiratie, ontmoeting, zingeving, verbeelding, verbinding en (vorming van) 
identiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in november 2019 officieel bevestigd: Het actief of 
passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. Onze Kunst- en Cultuursector 
is en werkt inclusief. Samenwerking vindt al breed plaats met collega’s, zorg- en onderwijsinstellingen, de 
toeristische sector, bewoners en de gemeente bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 
wederzijdse verbondenheid tussen overheid en de kunst- en cultuursector is van groot belang voor de effectiviteit 
van het cultuurbeleid. Samen werken we aan de stad, het verhaal van de toekomst en haar bewoners. Verbinding 
vraagt om als overheid te weten wat er speelt, vervolgens los te laten en te faciliteren. Hoe tegenstrijdig dit ook 
klinkt. In plaats van subsidies kan beter gesproken worden van investeringen. Want elke euro die naar cultuur 
gaat, betaalt zich dubbel en dwars terug: letterlijk en figuurlijk, direct en op langere termijn. Innovatie is niet alleen 
voorbehouden aan nieuw (jong) talent of aan een nieuw evenement. Nieuwe werkwijzen en samenwerkingen 
worden al ruimschoots ontwikkeld. Aan de overheid de uitdaging dit te zien, en het onverwachte te faciliteren. 

D66 wil dat iedereen toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, 
taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een 
essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in kansarme wijken is de bibliotheek 
een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet. De Hoornse Bibliotheek 
heeft een hoge maatschappelijke waarde. Het is niet alleen een plek voor kennis en informatie, maar ook voor 
(laagdrempelige) ontmoeting en debat, voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Alle kunst- en cultuuraanbieders in Hoorn en omstreken zetten zich al jarenlang met hart, ziel én onuitputtelijke 
creatieve energie in, direct en indirect, voor een inclusieve, verbindende en innovatieve samenleving. D66 wil 
in gesprek komen, zodat wij op de hoogte blijven van alles wat er al gebeurt en gaat gebeuren op dit gebied in 
de stad. Wij werken gezamenlijk naar verbinding en willen het vertrouwen herstellen. Dit vraagt tijd, ruimte en 
wederzijds begrip.

Popmuziek heeft een prominente plaats in het verleden, heden en de toekomst van Hoorn en daarom vindt D66 
het belangrijk dat er een goed pop klimaat blijft in Hoorn. Een poppodium van 500 tot 600 staanplaatsen kan dit 
klimaat versterken en is een mooie aanwinst voor onze stad. Het maakt een ruimere programmering mogelijk van 
bands en artiesten en vergroot het culturele aanbod. 

D66 kiest voor: 
• In gesprek komen en blijven met alle kunst- en cultuuraanbieders in Hoorn en omstreken
•  De gemeente subsidieert en faciliteert de bibliotheek op de taken die zij voor onze gemeente uitvoert (o.a. 

Nederlands als tweede taal , laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en hulp bij belastingaangifte).
•  Een multifunctionele centrale huisvesting voor de bibliotheek waar ze haar een verbindende rol kan vervullen
•  Het realiseren van een nieuw, duurzaam evenemententerrein ter vervanging van de locatie Pelmolenpad
• Samenwerking tussen Manifesto en Schouwburg Het Park
• Het realiseren van een volwaardig poppodium in het stadscentrum
• Nieuwe huisvesting voor de Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn.
• Flexibele bestemmingsplannen waarbinnen culturele ondernemers kunnen experimenteren
• De komst van een cultuurpromenade van de schouwburg tot in de haven
• Een open cultuurplein waar ruimte is voor (amateur)kunstenaars

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Werk maken 
van gelijk-
waardigheid 

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we ernaar leven, als we gelijke 
kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Door grenzen 
te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. Naar een open, vrije 
samenleving met échte kansen voor iedereen. Want onze vrijheden en veiligheid zijn er voor iedereen.

In Hoorn, Blokker en Zwaag heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. We zijn een diverse gemeente. 
Maar deze tolerantie staat onder druk. LHBTI+ers die hand in hand over straat lopen, zijn niet overal veilig. En nog 
steeds bepaalt je geslacht, afkomst, financiële status, handicap of identiteit een flink deel van de kansen die je 
krijgt. Voor D66 is dit onacceptabel. Wat je inkomen, opleiding, geslacht, geaardheid, overtuiging, of huidskleur ook 
is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken te beperken, laat staan te bestrijden.

D66 kiest voor: 
•  Het stadsbestuur biedt officieel excuses aan voor de in de zeventiende eeuw onder Jan Pieterszoon Coen, 

gepleegde massamoord op de Banda-eilanden in 1621
•  Handhaven van het standbeeld van JP Coen in zijn huidige vorm is onacceptabel
•  De gemeente treedt in gesprek met de Bandanese gemeenschap met als doel de gezamenlijke geschiedenis 

beter in kaart te brengen en uit te dragen en daarmee betekenis te geven aan de uitdagingen van deze tijd
•  Inzetten op meer diversiteit in het personeelsbestand van de gemeente Hoorn (ook op beleids- en stafniveau)
•  In alle beleidsvelden binnen de gemeente zal er aandacht zijn voor diversiteit, inclusie en aanpak van 

discriminatie
•  Zaken als gelijkheid in gender (bijvoorbeeld vrouwenrechten), geaardheid en religieuze overtuiging deel laten 

zijn van het inburgeringstraject
•  Een neutrale uitstraling van de raad zonder vlaggen, plakkaten en ander soortgelijk uiterlijk vertoon

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een sterke 
gemeente en 
een vitale 
democratie

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente 
beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het beste 
kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 
een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de toekomstige Omgevingswet ook van 
de gemeenten. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren, ook de groepen die normaal 
gesproken niet gehoord worden zoals de jeugd en minder mondige inwoners.

Initiatieven vanuit de gemeenschap moeten alle ruimte krijgen zodat de inwoners steeds meer invloed krijgen op 
hun eigen omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie 
vanuit de overheid moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt.

Iedereen heeft sneller en makkelijker toegang tot een grote hoeveelheid informatie van over de gehele wereld, 
waardoor ook iedereen zelfstandig een eigen mening kan vormen. Niet alle informatie is echter even betrouwbaar. 
Iedereen claimt zijn eigen gelijk en men kan in de grote brij van informatie altijd wel een bron vinden die dat 
bevestigt. Men kijkt ook met steeds meer wantrouwen naar de informatie vanuit de overheid. D66 vindt het dus 
cruciaal dat de communicatie vanuit de gemeente en haar partners neutraal, transparant en helder voor iedereen 
beschikbaar is.

Om de lokale democratie goed te laten functioneren, is een onafhankelijke, pluriforme pers essentieel. Sterke 
onafhankelijke media staan onder druk. Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande 
journalistiek op het spel. In het digitale tijdperk vraagt waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 
wil investeren in sterke en onafhankelijke media om de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat te 
garanderen. D66 ziet voor de overheid de taak weggelegd om haar eigen tegenspraak te organiseren als de 
samenleving of markt dat niet doet.

D66 kijkt over haar eigen gemeentegrenzen heen en wil graag samenwerken met Westfriesland en de regio om 
haar inwoners beter te kunnen bedienen. Dit doen wij al veel binnen Westfriesland middels gemeenschappelijke 
regelingen en onderlinge afspraken. Dit verdunt echter de democratische legitimiteit en de mogelijkheden om 
als gemeente controle te kunnen uitoefenen op op afstand gezette besturen. Daarom moeten we niet bang zijn 
om naar andere oplossingen te kijken. D66 ziet in de toekomst de mogelijkheid tot het vormen van één gemeente 
Westfriesland.

D66 kiest voor: 
•  Regionaal middelen beschikbaar stellen om de lokale journalistiek versterken
•  Een budget voor het stimuleren van debat en dialoog in Hoorn, Blokker, Zwaag en de regio.
•  Het invoeren van buurtrecht*, inclusief bijbehorend budget;
•  Eén vraag één ambtenaar die inwoners van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures
•  Het opstarten in de komende bestuursperiode van een verkenning naar één gemeente Westfriesland; 
•  Het actualiseren van de Hoornse inspraakverordening uit 2005

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Zonder 
veiligheid 
zijn we niet 
echt vrij 

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Veiligheid is een voorwaarde voor een vrije samenleving. Soms vraagt dat repressie en handhaving. Vaak juist 
preventie, om misdaad zoveel mogelijk te voorkomen. D66 wil investeren in onze toezichthouders, en deze 
bovendien uitrusten met middelen om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. ‘Oude’ repressieve middelen als 
camera’s in het straatbeeld zijn voor D66 alleen acceptabel als laatste redmiddel, omdat het de privacy aantast.

Veiligheid en preventie zijn twee kanten van dezelfde medaille. D66 wil voorkomen dat de kansarme jongeren van 
nu de zware misdadigers van later worden. Dat vraagt om het bieden van perspectief en voldoende kansen om iets 
van het leven te maken.

Wij leven inmiddels in twee werelden die steeds meer met elkaar verweven zijn zozeer zelfs dat er weinig 
onderscheid meer is tussen de fysieke wereld en de digitale. Dit vraagt om voldoende kennis en specialisme 
betreffende digitale diefstal, bedreiging en identiteitsfraude. D66 vindt echter dat iedereen eigenaar is en blijft van 
hun persoonlijke data. Daarom moet duidelijk zijn hoe de gemeente omgaat met data, hoe mensen de regie kunnen 
houden over hun eigen data, en hoe de betrouwbaarheid daarvan door de overheid wordt gegarandeerd. 

Het gemeentelijk toezicht staat onder grote druk, mede als gevolg van Corona. De capaciteit van gemeentelijke 
toezichthouders (boa’s) wordt daarom uitgebreid voor de inzet in de wijken en voor handhaving van de kustlijn 
(Julianapark en het toekomstige Stadsstrand). In de zomermaanden wordt dit laatste uiteraard geïntensiveerd. Een 
veilig gevoel voor iedereen staat voorop. Een goede samenwerking (sociale controle) met aan het strand en in het 
park gevestigde (horeca)bedrijven is een absolute noodzaak. De samenwerking tussen Boa’s en de politie moet 
worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Boa’s een noodknop te geven met directe toegang tot de meldkamer van 
de politie. Er worden geen Boa’s ingezet als verkapte politieagenten. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie.

D66 kiest voor: 
•  Uitbreiding van de gemeentelijke toezichthouders (boa’s) richting de woonwijken
•  Een noodknop voor boa’s met directe toegang tot de meldkamer van de politie
•  Inzetten op verbeteren van aanzien van mensen in uniform om geweld te onderdrukken
•  We geven jongeren een uitweg uit (drugs)criminaliteit door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het 

vinden van werk.
•  Veel meer controle op dataverzameling, persoonsgegevens moeten altijd in veilige handen zijn bij de (lokale) 

overheid
•  Een proef voor legale wietteelt om de achterdeur van coffeeshops te reguleren
•  In Hoorn moet elke vrouw altijd veilig over straat kunnen
•  Consumentenvuurwerk verbieden

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Een arbeids-
markt die 
werkt voor 
iedereen

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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D66 stelt werkgevers en hun arbeidsvraag centraal. Wij koppelen werkzoekenden aan kansrijke beroepen die 
aansluiten op hun mogelijkheden en op de werkgelegenheid in West-Friesland. We zien hierbij een stevige rol 
voor de werkgevers in de regio, zoals bijvoorbeeld Seed Valley. We stellen hun behoefte aan arbeidskrachten 
centraal en daarbij proberen we aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden van de werkzoekenden. 
Partnerschap met werkgevers betekent ook inspraak in de selectie van werkzoekenden en de trainings- en/
of opleidingsprogramma’s. Maar dat betekent ook dat wij werkzoekenden een duurzaam perspectief op arbeid 
en inkomensverbetering willen bieden door zoveel mogelijk uitstroom te realiseren op basis van marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand maximaal zes maanden mag werken tegen het 
wettelijk minimumloon na uitstroom uit de bijstand. Daarna moet de werknemer conform cao-salarisschalen door 
kunnen groeien. Zo willen we armoedeval beperken en armoede bestrijden. Als volledige arbeidsparticipatie niet 
tot de mogelijkheden behoort, dan willen we de verruiming van de mogelijkheden om naast de uitkering tot het 
wettelijk minimumloon bij te verdienen, benutten.

Voor veel werkzoekenden met een uitkering begint de opstap naar regulier werk via een proefplaatsing met 
behoud van een uitkering of via een tijdelijk (uitzend)contract. Soms lukt het via deze weg om regulier in dienst 
te komen bij een werkgever, maar vaak worden de tijdelijke contracten niet omgezet in vaste aanstellingen. Het 
werk wordt dan opnieuw aangeboden aan andere werkzoekenden met uitkering als opstap naar regulier werk.

Het rondpompen van werkzoekenden op deze manier draagt niet aan duurzame financiële onafhankelijkheid 
noch aan het verbeteren van de arbeidspositie van deze groep mensen. Uitzendkrachten vormen voor veel 
werkgevers een buffer waarmee ze onzekerheden t.a.v. het aanbod aan werk kunnen opvangen. Dat is op zich 
goed. Maar er zijn ook werkgevers die een deel van de werkzaamheden in het bedrijf structureel laten uitvoeren 
door tijdelijk personeel via uitzendconstructies, proefplaatsingen of werkervaringsplaatsen. Deze banen, hoewel 
structureel beschikbaar, bieden geen bestendig perspectief op een vaste aanstelling. Een werkzoekende wordt 
hierdoor na verloop van tijd (vaak de duur van een uitzendcontract) vervangen door een andere werkzoekende.

Dit scenario zien we vaak gebeuren bij werkzoekenden die laag opgeleid zijn. Hun sociaal en economische 
positie in de samenleving is al kwetsbaar genoeg en hun perspectief op verbetering wordt niet sterker ondanks 
hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Werksaam begeleidt deze werkzoekenden bij het vinden van werk. Werkzoekenden die geplaatst worden bij 
werkgevers met een structureel aanbod aan uitzendwerk, verdienen een beter perspectief op de arbeidsmarkt. 
We kiezen voor duurzaamheid, ook als het beschikbare werk een tijdelijk karakter heeft. Dat een werkzoekende 
na een periode van 6 maanden weer afhankelijk is van een uitkering door het wegvallen van het werk of door 
vervangen te zijn door een andere werkzoekende biedt geen duurzaam perspectief. Wij willen met werkgevers 
komen tot een oplossing die voorziet in zowel hun behoefte aan tijdelijk personeel (flexibele schil) als in de 
behoefte van werkzoekenden aan baan- en inkomenszekerheid.

Menswaardige aanpak van schulden
Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Dit geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. 
Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil de 
onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, 
maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Wij kijken specifiek 
naar maatwerkoplossingen en letten daarbij nadrukkelijk op de samenhang tussen werkloosheid, schulden, 
gezondheid en gezinssituatie. De inzet van mensen en geld moet erop gericht zijn om de maatregelen te 
nemen met de grootste positieve impact op de situatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin.

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Mensen maken de stad
Onderzoeken onderschrijven dat mensen die vrijwilligerswerk doen, gezonder zijn en gelukkiger in het leven 
staan. Dat is vooral te zien bij ouderen, maar ook jongeren kunnen weerbaarder worden door vrijwilligerswerk. Het 
vergroot hun zelfvertrouwen en hun sociaal netwerk. Wij willen de positie van vrijwilligerswerk versterken in de 
stad door het in te bedden in verschillende onderwerpen in de stad zoals onderwijs, welzijn, participatie, economie 
en leefbaarheid. Dit kan in het verenigings-, sociaal- en bedrijfsleven: een vrijwilligersfunctie in een bestuur van 
een vereniging, een vrijwilligersfunctie ter ondersteuning van een professional of vrijwilligerswerk als onderdeel 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoorn heeft een vrijwilligerspunt waar veel expertise zit t.a.v. 
vrijwilligerswerk. Wij willen de positie van het vrijwilligerspunt Hoorn verstreken om de kansen van vrijwilligerswerk 
in de Hoornse samenleving te verkennen en te verzilveren.

D66 kiest voor: 
•  Werksaam gaat uit van wat iemand kan en niet wat iemand moet
•  Mogelijkheden om naast de uitkering tot het wettelijk minimumloon bij te verdienen
•  Ondersteunen en ontzorgen van werkgevers die arbeidsplaatsen bieden aan werkzoekenden met een uitkering
•  Het richten van schuldhulpverlening op het zo snel mogelijk stabiliseren en versterken van financiële 

zelfredzaamheid van de hulpvrager
•  Faciliteren van budgetbeheer vanuit de gemeente om te voorkomen dat mensen onder bewind voering raken
•  Meer voorlichting voor scholieren over het belang van budgetteren en het gevaar van te hoge schulden
•  Jaarlijks sociaal bezoek aan ouderen die bijzondere bijstand ontvangen door de gemeente.
•  Financiële ondersteuning van de voedselbank, indien nodig
•  De bekendheid en toegang verbeteren tot gemeentelijke ondersteuningsregelingen en fondsen zoals: 

Juniusfonds, Stichting Leergeld en de Sportpas
•  Ondersteuning van jongeren die zelf initiatieven ontplooien of vrijwilligerswerk doen 
•  Positie van vrijwilligerswerk versterken door het in te bedden in onderwijs, welzijn, participatie, economie en 

leefbaarheid.

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de gemeente, door sterk fluctuerende gelden vanuit het Rijk, eerst 
sterk moest bezuinigen en daarna veel ruimere bestedingsmogelijkheden kreeg. Dit soort schommelingen zijn 
onwenselijk. Daarom willen wij mogelijkheden onderzoeken om deze schommelingseffecten te voorkomen of te 
verminderen. Een mogelijkheid is het instellen van een reserve die omgekeerd mee-ademt met de van het Rijk te 
ontvangen middelen.

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen, stichtingen en initiatieven tijdelijk een duwtje in 
de rug te geven. Daarna moet een initiatief op eigen kracht verder kunnen. Subsidies zijn bij voorkeur tijdelijk en 
worden periodiek geëvalueerd.

De gezondheidszorg zal een steeds groter beroep op ons doen als gemeenschap. Hier staan ook kosten tegenover. 
Met de hele zorgtransitie is gebleken dat dit niet 1 op 1 betaald wordt aan de gemeente. Het is daarom erg 
belangrijk dat we inzichtelijk hebben wat we moeten doen van het rijk, en wat we extra doen als gemeente. Een 
goede Sociale infrastructuur is voor de ambtenaren, professionals en inwoners van groot belang. 

Als de kosten hoger worden omdat er extra eisen komen vanuit het rijk, moeten we daar geld voor krijgen. Dit 
kunnen we alleen hard maken als we alles goed op een rij hebben. Voor aanvullende zorgvragen zullen we goed 
moeten kijken of en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. Dit mag wat D66 niet zomaar ten koste gaan van 
andere beleidsterreinen. Als we extra moeten investeren in welk beleidsterrein dan ook, zullen we dat goed moeten 
uitleggen en als het niet anders kan de gemeentelijke inkomsten verhogen.

D66 kiest voor: 
•  Het creëren van een reserve die wordt gevuld bij begrotingsoverschotten en benut bij -tekorten
•  Mochten de voorzieningen van de gemeente zo onder druk komen staan dat het onbetaalbaar dreigt te 

worden, kiest D66 er eerder voor de belastingen te verhogen dan om het niveau van onze voorzieningen te 
verlagen.

Mensen maken de stad - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

43 | Verkiezingsprogramma D66 Hoorn 2022 - 2026   De digitale versie lees je op d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma

https://d66.nl/hoorn/verkiezingsprogramma/


hoorn


	Voorwoord lijstrekker Niek Heijne
	Het team van D66 Hoorn
	Sneller en schoner van A naar B
	Een bruisende en leefbare binnenstad

	Een gastvrij Hoorn
	Een toegankelijke en gastvrije haven
	Voor iedereen een passende woning

	Een echte oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten
	Gemengde woon-werk gebieden
	Wonen in een duurzaam Hoorn 
	Een rijke schooldag voor ieder kind
	Gezondheid is meer dan goede zorg
	Een topsportklimaat én een top sportklimaat
	Een innovatieve en sterke lokale economie

	De gedeelde geschiedenis als uithangbord
	Kunst en cultuur als fundament van onze beschaving
	Werk maken van gelijkwaardigheid 
	Een sterke gemeente en een vitale democratie
	Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij 
	Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen

	Menswaardige aanpak van schulden
	Mensen maken de stad
	Gezonde financiën als basis


