
Niek Heijne
Lijsttrekker, D66 Hoorn
31 jaar, notarieel medewerker 

Hoorn is een prachtige stad, en moet 
prachtig blijven. De kern van onze ideeën 
is dat een stad niet mooi blijft door niets 
te veranderen, maar juist door mee te be-
wegen 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. 
Dat is de kern waar vanuit wij de komen-
de periode voor u aan de slag willen gaan 
voor de stad. De mensen maken de stad 
en wij geloven in mensen, maar dan moe-
ten mensen wel de vrijheid voelen om veel 
te mogen, en veel te kunnen.

Wij van D66 geloven namelijk dat vrij-
heid pas telt als dat vrijheid voor iedereen 
betekent. Dat is ook de kern van onze 
sociaal- liberale partij, en de reden waarom 
wij geloven dat sociaal-liberalisme het eni-
ge écht liberale antwoord op de problemen 
is. Geen mens is gelijk, dus absolute gelijk-
heid bestaat niet. Kansengelijkheid is voor 
ons het sleutelbegrip: ieder mens, ongeacht 
afkomst, kleur, gender, levensovertuiging of 
politieke voorkeur, verdient in Hoorn dezelf-
de 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 vooruithelpen. Wij 
staan voor een gemeente die deze plan-

nen en ideeën niet dwarsboomt of verbiedt, 
maar juist stimuleert en faciliteert. Zo ma-
ken wij Hoorn samen levend, bruisend en 
gastvrij voor zowel inwoners als bezoekers. 

Maar in plannen en ideeën kun je niet wo-
nen. Huisvesting is voor ons een van de 
speerpunten in de komende jaren. Concreet 
mag u van ons verwachten dat we ons kei-
hard gaan inzetten voor snelle en passende 
uitbreiding van het aantal huur- en koopwo-
ningen in Hoorn, zodat er voor alle inwoners 
passende woningen beschikbaar komen. Er 
zijn veel nieuwe woningen nodig. Dat bete-
kent dat je soms moet durven bouwen zoals 
dat nog niet eerder gedaan is. Misschien 
wel hoger dan we gewend zijn, zodat we 
naast meer woningen, ook nog eens ruimte 
voor meer groen kunnen creëren. 

Sabine Bruijne
Nummer 2, D66 Hoorn
24 jaar, student bestuurskunde

De raadszetels in Nederland worden op dit 
moment vooral ingenomen door oudere 
witte mannen. Het aandeel van vrouwelijke 
raadsleden is (slechts) 31%. Raadsleden 
zijn gemiddeld 54,1 jaar oud en slechts 7% 
van de raadsleden in Nederland is jonger 
dan 30 jaar. Ruim één op de drie raadsle-
den is zelfs 60 jaar of ouder. In hoeverre 
kun je dan nog spreken van een goede af-
spiegeling van onze gemeente? Wat de 
gemeenteraad beslist, gaat ons allemaal 
aan. Dus moeten we ons ook allemaal ver-
tegenwoordigd voelen. 

Voor Hoorn is het van groot belang om de 
jongere generatie in de stad te houden. Dat 
moeten we doen door het aantrekkelijk én 
mogelijk te maken om hier te blijven wonen. 
Ik wil voorkomen dat jongeren, en daarmee 

nieuwe kennis, vaardigheden en toekom-
stige draagkracht, de stad uitvliegen. Niet 
alleen door de stijgende huizenprijzen in 
de stad en de regio, maar ook door de 
aantrekkingskracht van grote steden als 
Amsterdam. In mijn ogen ligt hier een kans 
voor onze gemeente waar we snel op moe-
ten inspelen, zodat wij in de verre toekomst 
geen vergrijsde gemeente worden. 

Ik heb bijna mijn hele leven doorgebracht 
in onze geweldige stad en nu is het tijd om 
iets terug te geven. Ik vind het belangrijk dat 
alle inwoners van Hoorn zich net als ik ook 
thuis voelen in onze gemeente. Hoorn is een 
prachtige stad die wij samen nog mooier 
kunnen maken, en daar wil ik mij aanko-
mende periode hard voor maken. Met D66 
Hoorn krijgen wij dit samen voor elkaar.

Mijn hele leven speelt zich af in onze prach-
tige gemeente. Ik wil hier dan ook heel graag 
blijven. Helaas is het door het grote tekort 

Voor de binnenstad gaan wij ons de ko-
mende jaren ook extra inzetten. Het 
Hoornse centrum moet wat ons betreft 
nog beter 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. 

Verderop in deze krant vindt u de persoon-
lijke verhalen, ideeën en motivaties van de 
andere kandidaten op onze kieslijst. Ik ben 
ervan overtuigd dat ze u kunnen aanspre-
ken, en dat dit stuk voor stuk mensen zijn 
die Hoorn een beetje beter kunnen maken, 
als ze op uw stem kunnen rekenen, op 14, 
15, of 16 maart.

Lees ons programma op d66.nl/hoorn

aan woningen en een stijgende zeespiegel 
nog maar de vraag of ik en anderen van mijn 
generatie hier kunnen blijven wonen. De 
krapte op de woningmarkt is een landelijk 
probleem, waar wij lokaal een behoorlijk 
steentje aan bij kunnen dragen. Letterlijk en 
figuurlijk.

Ik vraag uw vertrouwen en uw steun, zo-
dat ik mijn generatie een stem kan geven. 
Het is hoog tijd dat de gemeenteraad van 

Hoorn een evenredige afspiegeling van de 
gemeente is, of het nu gaat om man versus 
vrouw, jong versus oud. Samen maken wij 
de stad. 

hoornLaat iedereen vrij, maar niemand vallen

De stem van een 
nieuwe generatie

Een duurzame
samenleving

Groene en 
bruisende stad

Geef de fietser 
voorrang

Passende woning
voor iedereen

Verjonging van
de politiek

Mensen
maken
de stad Stem 14, 15 en 16 maart 

D66 Hoorn



Cultuur heeft een belangrijke rol in onze 
stad en dorpen, maar we moeten er wel 
plaats voor maken. De Blauwe Schuit en 
Muziekschool Boedijn zijn toe aan nieuwe 
huisvesting. Hoorn heeft een nieuw, duur-
zaam evenemententerrein nodig én een 
volwaardig poppodium in het centrum. Niet 
alleen aandacht voor de geest is belangrijk, 
maar ook voor het lichaam. Hoorn is een 
sportstad en we hebben gelukkig veel ver-
enigingen, sportscholen en parken. Maar ik 
wil aandacht hebben voor een breed aanbod 
dat evenredig verspreid is over de wijken, 
voor alle leeftijden.

Ik voel me zelf altijd veilig in op straat, ook 
als ik hand in hand loop met mijn vriend. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. In Hoorn 
moet iedereen mee kunnen doen, ongeacht 
je huidskleur, geaardheid of culturele ach-
tergrond. De openbare ruimte maken we 
toegankelijk en veilig voor iedereen, ook als 
je bijvoorbeeld een beperking hebt. En het 
standbeeld van J.P. Coen? Dat blijft wat mij 
betreft ook niet zoals het is.

Mensen maken al 800 jaar de stad, maar 
met de mensen veranderen ook de verhalen. 
Jan Pieterszoon Coen maakte de stad, maar 
deed dat met nog vele anderen. In Hoorn 
mag je zijn wie je wil zijn. Het is belangrijk 
dat we dat terugzien op straat, en in hoe we 
omgaan met ons verleden. Wat mij betreft is 
er in Hoorn geen plaats meer voor J.P. Coen 
als held, alleen nog maar als mens – met alle 
kritiek die daarbij hoort. En het standbeeld 
op de Rode Steen? Dat is dus écht aan ver-
nieuwing toe.

Wouter de Vries
Nummer 3, D66 Hoorn
28 jaar, historicus & beleidsmede-
werker hoger onderwijs
Het leuke van lokale politiek vind ik dat je 
heel concreet wat kunt betekenen voor 
je gemeente. De komende jaren ga ik me 
inzetten voor een groene en bruisende 
stad, waar jong én oud kan blijven wonen, 
werken, leven en leren. En waar iedereen 
zich welkom voelt. Dat begint vaak bij het 
onderwijs, maar ook op het gebied van 
cultuur en inclusiviteit hebben we grote 
ambities. Dat zijn onderwerpen waar ik 
me de komende vier jaar voor in hoop te 
kunnen zetten.

Ik werk zelf aan de universiteit, eerst als do-
cent en onderzoeker, nu als beleidsmaker. 
Hier heb ik gezien dat, net als op de mid-
delbare school, onderwijs veel meer is dan 
alleen maar leren: je maakt er vrienden, leert 
veel meer dan wat in de boeken staat, en 
ontwikkelt je als mens. Hoorn kent ontzet-
tend veel scholen, van peuterspeelzalen tot 
mbo’s. Wat D66 betreft moet elke leerling 
een rijke schooldag hebben. Dat betekent 
dat ik me ga inzetten voor sport- en mu-
ziekonderwijs, iedere scholier een laptop 
heeft, we conciërges op scholen houden, 
en zowel scholieren als docenten toegang 
geven tot ondersteuning. We willen meer 
aandacht hebben voor praktijkonderwijs, en 
als het aan ons ligt komt er een hbo-school 
naar Hoorn, of verleiden we instellingen om 
hier onderdelen van hun opleiding aan te 
bieden.

Een vrije stad

Verbinding en eerlijke vertegen woordiging
Dat wil ik specifiek doen door mij in te zetten 
voor mijn generatie. Door onze problemen 
om te vormen in een stem, die op een eerlijke 
wijze de duizenden jongeren in Hoorn ver-
tegenwoordigt. Specifiek betekent dat, dat 
wij ons moeten inzetten voor dingen die nu 
leven in de maatschappij. Uiteraard betekent 
dit woonruimte creëren. De huidige wooncri-
sis zorgt voor enorme huizenprijzen.

Maar er speelt nog veel meer. Zo wil ik mij 
inzetten om een eerlijke volksvertegenwoor-
diging te realiseren. Er zijn in Hoorn 18.000 
mensen met een migratieachtergrond, die te 
weinig vertegenwoordigd zijn in de politiek. 
Ik wil mij inzetten voor verbinding, om het 
beste uit alle werelden te halen en hierdoor 
een fijne samenleving te realiseren.

Een fijne samenleving begint bij een stad 
voor iedereen. Overdag ruimte voor cultuur, 
winkels en in de nacht ruimte voor bruisen-
de horeca. Want mensen maken de stad.

Sancar Çakirtaş
Nummer 7, D66 Hoorn
22 jaar, student en  
maatschappelijk activist 
Na maanden voorbereiding en werk was 
het afgelopen 5 februari zover. De vel-
den van het Museumplein te Amsterdam 
liepen vol met bijna 10.000 studenten. 
Er was een protest over de basisbeurs 
die studenten sinds 2015 mislopen, een 
protest dat ging over eerlijke behande-
ling van jongeren. Een protest over onze 
toekomst.

16 maart is opnieuw zo’n moment dat het 
volk kan besluiten over haar toekomst. De 
mensen in Hoorn krijgen een kans om uit te 
spreken wat zij willen, wie zij vertrouwen. 
En dat vertrouwen, dat is moeilijk te vinden 
in de politiek, niet gek na zoveel schanda-
len. Het is voor ons tijd om dat vertrouwen 
te herstellen en terug te winnen.

De beleving 
centraal
Arwin Rood
Nummer 5, D66 Hoorn
50 jaar, creatief ondernemer

Hoorn heeft door haar vele histori-
sche gebouwen en de ligging aan het  
water een prachtig decor, maar de 
mensen maken de stad. Zij zorgen er-
voor dat Hoorn een aangename stad is 
om te wonen, te bezoeken en te verblij-
ven. Mensen zorgen er voor dat er wat 
te beleven is en vormen gezamenlijk 
het verhaal van Hoorn. Dit verhaal wil 
ik versterken, vertellen en vermarkten.

De kunst- en cultuursector is een van de 
grootste spelers in het verhaal van de 
stad. Zij zorgen dat je in Hoorn lekker kunt 
lachen om een cabaretier in het theater, 
een spannende film in de bioscoop kunt 
zien, een boeiend boek uit de bibliotheek 
kunt lenen, van een swingend bandje in 
de kroeg kunt genieten en een inspire-
rende tentoonstelling in het museum kunt 
bezoeken. Alle kunst- en cultuuraanbie-
ders in Hoorn en omstreken zetten zich 
al jarenlang met hart en ziel in, maar krij-
gen daar niet altijd de waardering voor 
die zij verdienen. Er wordt veel over hun 
gesproken, maar te weinig met de men-
sen uit de sector zelf. Ik ga mij inzetten 
voor een herwaardering van de kunst- en 
cultuursector, waarbij de gehele sector 
wordt betrokken.

Om het verhaal van Hoorn ook buiten de 
regio te vertellen is professionele mar-
keting essentieel. Marketing is een vak 
en zou als het aan D66 ligt overgelaten 
moeten worden aan een professionele 
marketingorganisatie waar de gemeen-
te 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 uitstra-
ling van Hoorn te ondersteunen en te 
professionaliseren. De organisaties van 
dergelijke initiatieven starten vaak van-
uit ideële motieven en hebben niet de 
tijd en ervaring om sponsors aan zich 
te binden. Dankzij ondersteuning van 
stadsmarketing kunnen prachtige eve-
nementen zoals de Hoornse kunstmarkt 
en de Hoornse Stadsfeesten behouden 
blijven.

De beleving van een straat, plein of wijk 
begint bij de omgeving. Het moet een 
veilige en comfortabele plek zijn om te 
verblijven. Dat kan volgens D66 alleen 
als er genoeg ruimte is om te wande-
len, te fietsen, te spelen en te recreëren. 
Om daar ruimte voor te maken geven wij 
voorrang aan de voetgangers en fiet-
sers en is de auto afwezig of slechts te 
gast. Zo geven we de straten, pleinen en 
wijken weer terug aan de bewoners en 
bezoekers. 



Investeren in maatschappelijke waarde
Niels Bakker
Nummer 6, D66 Hoorn
42 jaar, sociaal jurist

Een samenleving waarin iedereen naar 
eigen wens en kunnen kan participeren? 
We zijn er nog niet, maar het zou wat mij 
betreft één van de speerpunten van Hoorn 
voor de komende jaren moeten zijn. 

Of je nu een beperking hebt, in de schul-
den zit, of het om een andere reden even 
moeilijk hebt, de gemeente kan een belang-
rijke bijdrage leveren aan een inclusieve 
maatschappij. Inzetten op zaken als toe-
gankelijkheid van de openbare ruimte, oog 
voor een gezonde leefomgeving en preven-
tie op het gebied van armoede en schulden 
zijn daarin voorbeelden van stappen die de 
gemeente kan zetten. Ik pleit dan ook voor 
verdere investeringen op dit gebied. 

U kunt zich afvragen wat deze investeringen 
opleveren. Een goede vraag, het is immers 
belangrijk om als gemeente zorgvuldig met 
je financiën om te gaan. Geld kan je maar 
één keer uitgeven en het is onverantwoord 
rekeningen bij toekomstige generaties te 
leggen. Investeren in de eerder genoemde 
voorbeelden levert uiteraard de betreffen-
de inwoners rust, stabiliteit en meer geluk 
op. Gelukkige inwoners begeven zich eerder 
op de arbeidsmarkt of gaan aan de slag als 
vrijwilliger. Zo kunnen slimme investeringen 
zich aan de samenleving terugbetalen. 

Kortom, ik geloof in een samenleving waarin 
een ieder kan participeren, waar verstan-
dige keuzes worden gemaakt door de 
overheid en waar investeringen ook echt 
een maatschappelijke waarde moeten heb-
ben. Met uw stem kunnen we hier komende 
jaren vol voor gaan. 

Sumer Chaban
Nummer 9, D66 Hoorn
52 jaar, beleidsadviseur sociaal 
domein
In september 1992 ben ik aan de slag 
gegaan als verkoopmedewerker bij de 
Hema. Ik woonde toen ruim twee jaar 
in Nederland en was inmiddels begon-
nen aan mijn hbo-studie. Ik zocht een 
bijbaan voor de koopavonden en zater-
dagen. Vooral om bij te verdienen als 
student. Maar achteraf bekeken heeft 
dit bijbaantje voor mij veel meer bete-
kend dan het salaris aan het eind van 
de maand. Ik leerde Nederland daar 
goed kennen. En waar kun je dat beter 
doen dan bij een winkel die het predi-
caat heeft “Hollandse Eenheidsprijzen 
Maatschappij Amsterdam”? Mijn vo-
cabulaire werd groter na iedere dienst. 
Dat gold ook voor mijn begrip voor de 
omgangsnormen en arbeidsethiek op 
de werkvloer. En na het afstuderen werd 
mij zelfs een baan aangeboden bij het 
hoofdkantoor in Amsterdam.

Onze slogan is ‘mensen maken de stad’. 
De mensen, dat zijn u en ik. We zien 
kansen in elkaar en wij bieden elkaar daar 
de ruimte voor. Wij staan in alle vrijheid als 
individuen en voelen de verbondenheid 
als gemeenschap. Een ander uitgangs-
punt voor D66 is dat werken moet lonen. 
In mijn geval als nieuwkomer in Nederland 
en op arbeidsmarkt, heeft werken mij in 
verschillende opzichten beloond en dat 
heeft mij een stevige basis gegeven om 
mijn leven hier verder op te bouwen.

De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap 
geweest. Voor iedere 4 werkzoekenden 

zijn er ongeveer 5 vacatures. Daarnaast 
hebben wij stevige ambities voor het 
bouwen van woningen, verduurzamen 
en de energietransitie. Dat is een grote 
opgave waar we de mouwen voor willen 
opstropen. We moeten nu handelen om 
ervoor te zorgen dat er tijdig geschikt 
personeel beschikbaar is. D66 ziet een 
centrale rol weggelegd voor werkge-
vers en onderwijsinstellingen om hier 
oplossingen voor te vinden. Wij gelo-
ven dat de plannen en middelen van de 
gemeente hen hierbij moeten onder-
steunen en faciliteren. Dit geldt ook voor 
de ondersteuning die de gemeente aan 
werkzoekenden biedt. 

Maar een werkzoekende zoekt naast 
een baan ook bestaanszekerheid! Te 
veel mensen blijven aan de basis van de 
arbeidsmarkt werken in kleinere banen, 
soms in combinatie met een uitkering. 
Ons uitgangspunt dat ‘werken moet lo-
nen’ betekent dat het inkomen stabiel 
en voldoende moet zijn, en dat het wer-
ken perspectief biedt op groei. Want 
werken biedt op termijn een sterkere 
garantie tegen armoede en tegen af-
hankelijkheid van toeslagen en andere 
regelingen. Waar dit niet mogelijk blijkt, 
willen we ondersteuning bieden op een 
wijze, die aansluit op de behoeftes van 
deze kwetsbare werkende minima in sa-
menspraak met hun werkgevers. 

Wij vinden dat de hulp aan werkzoeken-
den en werkgevers geen eenheidsworst 
moet zijn. Zij maken immers de stad waar 
werken loont. Wij willen dat de gemeen-
te beide partijen met een grondhouding 
van vertrouwen behandelt, en helpt een 
duurzame match te vinden. 

Werken  
moet lonen

Otto Klaren
Nummer 8, D66 Hoorn
57 jaar, manager, zeilinstructeur
Hoorn is een prachtige stad. Dat vonden 
mijn ouders al zo’n 50 jaar geleden en 
20 jaar geleden maakte ikzelf de keus 
om terug te keren naar deze prachtige 
plek. Mijn gezin en ik wonen nu al vele 
jaren met groot plezier in de Grote Waal. 
En straks met het stadsstrand is dit echt 
de mooiste wijk van Hoorn.

De komende jaren wil ik me voor D66 
richten op de duurzame onderwerpen. Bij 
het wonen gaat het over verwarmen en 
betere bouwmethodes. Bestaande wo-
ningen eerst isoleren en dan op de beste 
wijze verwarmen. Alle huishoudens op 
stadsverwarming is niet de enige oplos-
sing; per wijk en type woning zoeken we 
naar de beste mogelijkheden. Bij vervoer 
in en om Hoorn hebben we veel kansen, 
meer ruimte voor fietsen en wandelen, 
maar ook beperken van de (geluids)over-
last van gemotoriseerd vervoer.

Onze woonomgeving moeten we koes-
teren, we kunnen het schoner en meer 
bio-divers maken. Met bessenstrui-
ken en vruchtbomen in onze parken 
bijvoorbeeld.

Afval heet nu grondstof, en als we het in-
zamelen verbeteren kan ook de rekening 
beperkt blijven. Om te beginnen moeten 
we ervoor zorgen dat elke inwoner zijn of 

haar afval goed kan scheiden. Bijvoor-
beeld door de binnenstad te voorzien 
van ondergrondse containers, zodat be-
woners 24/7 hun afval kwijt kunnen.

Met het tot stand komen van het stads-
strand en de boulevard hebben we de 
kans om onze relatie met het water van het 
Markermeer een nieuwe vorm te geven. Er 
zal veel meer lokale recreatie mogelijk zijn 
maar we moeten ook de bereikbaarheid 
van onze havens verbeteren. Recreatie 
langs de kust en de bereikbaarheid van de 
havens verdient meer aandacht. Zo willen 
we het groeiende probleem van de water-
planten beter aanpakken.

Ik heb de afgelopen 4 jaar als commis-
sielid voor D66 brede ervaring opgedaan 
in de Hoornse gemeentepolitiek. Altijd 
interessant en soms uitdagend, maar wel 
helder; want als je iets wilt veranderen 
moet je meedoen. Met mijn pragmati-
sche houding en focus op feiten wil ik de 
besluitvorming constructief en effectief 
beïnvloeden. 

Met al het thuiswerken van de laatste 
twee jaar, en de kinderen ook verplicht 
thuis, ben ik onze stad en directe woon-
omgeving nog meer gaan waarderen. 
Voor mij betekent het dat we nog meer 
ons best moeten doen om Hoorn voor ie-
dereen een fijne stad te laten zijn. 

Ik vraag uw vertrouwen en uw stem om u 
te vertegenwoordigen.

 

Een duurzame 
samenleving



Arthur Helling
Lijstduwer en wethouderkandidaat
54 jaar, wethouder

Ik ben in Hoorn geboren en opgegroeid. Ik 
heb de stad zien groeien en veranderen. 
We zijn een complete gemeente geworden 
met een hoog voorzieningenniveau. Om 
dat vast te houden, terwijl de gemeente en 
de regio vergrijsd, is een grote uitdaging. 
Het vinden van de juiste antwoorden en 
oplossingen, vraagt veel van mensen die 
Zwaag, Blokker en Hoorn dagelijks maken. 
Het vraagt solidariteit, omzien naar elkaar 
en ook deels andere woonvormen, aan-
gepaste voorzieningen en een veilige en 
toegankelijke openbare ruimte. Ik ben me 
daarvan goed bewust.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 beloofde D66 een stadsstrand 
voor de Hoornse kust. De afgelopen jaren 
hebben we hard gewerkt om die belof-
te waar te maken. De contouren van het 
stadsstrand worden – zeker vanuit de lucht 
– met de dag meer zichtbaar. Het wordt een 
iconisch project van maar liefst 1 kilometer 
lang, waar de komende jaren veel Hoornse 
inwoners én ondernemers van kunnen pro-
fiteren. Corona heeft ook duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk recreatie dichtbij huis is. We 
gaan de komende maanden (ook achter 
de schermen) hard aan de slag, waarbij 
de omgeving en andere geïnteresseerden 
natuurlijk worden betrokken. We hopen het 
eerste deel in de zomer van 2023 te kun-

Horeca, cultuur  
en recreatie zijn  
de oplaadpunten 
van ons bestaan

nen openen en het volledige stadsstrand in 
2024. Benieuwd naar de plannen? Kijk dan 
op: www.hoorn.nl/stadsstrand.

De horeca is door de coronacrisis hard ge-
troffen. Om de horeca te helpen hebben 
we bijvoorbeeld ruimere coronaterrassen 
gerealiseerd en aantal steunmaatregelen 
doorgevoerd. Zo houden we in hele lastige 
tijden toch een veilige en relaxte bezoekers-
sfeer. In de winter van 2022 beginnen de 
eerste proeven met winterterrassen en 
winterserres, zodat de stad ook in de kou-
de en gure maanden gezellig en sfeervol 
blijft. Daarmee bieden we (horeca)onder-
nemers nieuwe perspectieven. 

Op het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis 
geven we ruimte aan bedrijven om door te 
groeien. We zijn nu bezig met de voorberei-
dingen voor fase 2, natuurlijk in afstemming 
met de regio. De afgelopen twee jaar zijn er 
al veel bedrijven naar Zevenhuis verhuisd. 
Daarmee komt ook ruimte vrij binnen de 
gemeente die we kunnen benutten om wo-
ningen te bouwen. 

De komende jaren komen er namelijk 
zo’n 500 woningen per jaar bij. Om dat 
te bereiken hebben we bijvoorbeeld een 
omgevingsvisie gemaakt en een intensi-
verings- en hoogbouwvisie opgesteld. Zo 
bouwen we niet lukraak, maar juist waar 
dat kan. We bouwen dicht bij de binnen-
stad, in voor Hoorn wat grotere aantallen. 
Zo houden we ook een aantrekkelijke, uit-
nodigende en groene openbare ruimte. 
We zorgen dat ouderen kleiner, veiliger 
en gelijkvloers kunnen gaan wonen. Dat 
er eengezinswoningen vrijkomen voor 
jonge gezinnen en dat jongeren een be-
taalbare start kunnen maken. We hebben 
oog voor bezwaren, maar het vraagt ook 
om solidariteit tussen generaties. De druk 
op de woningmarkt is ongezond hoog en 
vraagt veel inzet om die weer in balans 
te krijgen. Tegelijkertijd houden we bij de 
vernieuwing oog voor de bescherming van 
het unieke karakter van de dorpslinten en 
de binnenstad.

 facebook.com/d66Hoorn
 twitter.com/d66Hoorn
 instagram.com/d66hoorn

Ga naar d66.nl/hoorn

Visualisatie van het stadsstrand uit het ver-
kiezings programma van D66 Hoorn uit 2014.

Elsbeth Broerse
Nummer 4, D66 Hoorn
47 jaar, verpleegkundige 
Iedereen is de afgelopen jaren getuige 
geweest van de onmisbaarheid van de 
zorg. Als verpleegkundige denk ik dan 
aan de IC-capaciteit, aan de werkdruk, 
aan de wachttijden in de zorg en aan 
operatie-uitstel. Daarnaast verbaas ik 
me over de oeverloze discussies die 
we op sociale media over de zorg en 
in het bijzonder het coronavirus voe-
ren. Iedereen schijnt er verstand van te 
hebben. 

Als raadslid denk ik daarnaast ook na 
over de vormen van toekomstige zorg, 
over nieuwe ontwikkelingen, over de 
vergrijzing en natuurlijk over de ont-
wikkelingen rond de coronapandemie. 
Er valt voor zowel politici als zorg-
medewerkers veel van elkaar te leren. 
We geven nu richting aan de toekomst 
van de zorg. Als we nu niet de juiste 
beslissingen nemen, leidt dat tot een 
toekomst waarin we reactief met zorg 
om gaan. Nu kiezen voor investeren in 
preventief beleid zal qua zorg de enige 
en juiste weg zijn. Als zorgprofessional 
en politica zie ik al jaren de kloof tussen 
de praktijk en de politiek. Er is overal 
goede wil, maar soms lijken die twee el-
kaar niet te begrijpen. 

Op lokaal niveau is de impact van poli-
tieke beslissingen op de uitvoering van 
de zorg groter dan u denkt, al zijn er veel 
wettelijke kaders waarbinnen we moe-
ten kleuren. Als Hoornse D66-er zet ik 
me al jaren in voor preventief zorgbeleid. 
Als geen ander weet ik dat dit de juiste 
weg is. Ik wil me daarvoor, zowel aan het 

bed als in de Hoornse politiek, blijven 
inzetten. De zorg moet namelijk voor ie-
dereen toegankelijk zijn. 

Door het ouder worden van onze bevol-
king loopt ook onze Hoornse zorgvraag 
op. Tel daar een groeiend personeelste-
kort bij op en iedereen weet dat de zorg 
de komende jaren duurder zal worden. 
Voorkomen is beter dan genezen, vol 
inzetten op preventie is dan ook erg be-
langrijk en uiteindelijk ook goedkoper.

Een andere belangrijke, maar mooie taak 
voor de politiek, is het werken aan het  
terugdringen en omkeren van het stij-
gend aantal maatschappelijke problemen 
in onze stad. Een groot aantal mensen 
krijgt daardoor vroeg of laat een psy-
chische aandoening. De samen leving in 
zijn geheel moet onze zorg professionals 
uitgebreide mogelijkheden geven om 
het brede scala aan aandoeningen te 
herkennen, erkennen en bij de bron 
aan te pakken. We zullen daar als poli-
tiek zeer flexibel mee om moeten gaan. 
Het gaat om een van de grootste stille 
problemen van dit moment. Niets doen 
leidt tot een enorme stijging van mensen 
met mentale problemen waar we, als we 
niet uitkijken, de grip op verliezen. Door 
preventief ingrijpen voorkomen we toe-
komstige problemen voor de patiënt zelf 
en ook voor zijn of haar directe omge-
ving. Daar waar preventie en vroegtijdig 
ingrijpen het uitgangspunt is zullen we 
crisissituaties, langdurige uitval, chroni-
sche aandoeningen, oplopende overlast 
van de directe omgeving en zelfdoding 
kunnen voorkomen. 

Ik zou me graag met uw stem voor dit 
probleem blijven inzetten. 

Preventieve zorg, 
alleen zo gaan  
we het redden

hoornLaat iedereen vrij, maar niemand vallen

http://www.hoorn.nl/stadsstrand
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