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1 SNEL MEER WONINGBOUW
Bouwen voor onze eigen inwoners. Terugdringen van wachtlijsten voor 
huurwoningen. Kopers beschermen tegen beleggers en huisjesmelkers 
met een zelfbewoningsplicht voor bestaande- en nieuwbouw, huurders 
met koopgarant de mogelijkheid tot kopen bieden.

2 ARMOEDE AANPAKKEN
Armoede is de voornaamste oorzaak van uitsluiting in Hoorn. Dat willen 
wij aanpakken en de mensen die het moeilijk hebben, willen wij onder-
steunen met perspectief.

3 CORONA (NA)ZORG
Veel inwoners en ondernemers hadden en hebben zwaar te lijden onder 
de coronacrisis. Langjarige ondersteuning en nazorg blijft nodig. Mensen 
met psychosociale problemen, waaronder helaas veel van onze jongeren, 
laten wij niet in de kou staan. 

4 JONGEREN
Op de woning- en arbeidsmarkt optimaal kansen bieden aan onze jonge-
ren die nu noodgedwongen onze stad moeten verlaten. Jongerenwoningen 
realiseren dichtbij het OV, overeind houden van de jeugdzorg, jongeren 
laten participeren via jongerenplatform. 

5 OPTIMALE ZORG OUDEREN
Optimaal rekening houden met de behoeften van onze ouderen; van 
(sociale) veiligheid tot aan specifieke woonwensen, zo nodig met 
ondersteuning, meer bestrijding van eenzaamheid, uiteraard geldt dit 
voor iedereen.

6 KWETSBARE WIJKEN ONDERSTEUNEN
Streven naar een evenwichtiger samenstelling van wijken. De stad wordt 
beter van een juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren en tussen 
’dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners in de wijken.

7 RUIM BAAN VOOR DE FIETS
Ook omwille van de veiligheid en het milieu investeren in fietsvoorzieningen
in Hoorn en het realiseren van meer stallingen. 

8 INVESTEREN IN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
Verbeterslag in openbare ruimten in al onze wijken en dorpen, met als 
hoogste prioriteit het centrumgebied van de Kersenboogerd en andere 
kwetsbare wijken. Overlast keihard aanpakken met onder meer (camera)
toezicht en meer wijkgericht toezicht.

9 HART VOOR ONDERNEMERS
Een kloppend stadshart, de totale middenstand, een bruisende horeca, 
gezonde bedrijventerreinen, de dienstverlening en de bedrijvigheid in 
tal van sectoren zijn cruciaal voor de lokale werkgelegenheid en onze 
economie. Als positief vliegwiel moet het betaald parkeren op 
koopavonden worden afgeschaft; dat stimuleert meer bezoek en 
daardoor zullen meer winkels open gaan en dat trekt weer meer 
bezoek, enzovoorts.  

10 JP COEN BLIJFT
Het standbeeld blijft op zijn plek als slijpsteen van onze geschiedenis, 
wij zwichten niet voor druk van buiten.

VOCHoorn, de Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorns Belang gaan samen verder als één partij om eensgezind het beste voor 

Hoorn te bereiken. ÉénHoorn staat voor verbinding en transparantie in het lokale bestuur. Constructief, ondernemend en sociaal 

staan wij -als lokale partij waar iedereen welkom is- midden in de samenleving en streven wij naar het beste voor Hoorn en haar 

inwoners. Wars van Haagse toestanden kiest ÉénHoorn voor de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag. 

Als kiezer heeft u nu een echt lokaal alternatief voor het beleid dat u al vele jaren in Hoorn kent: ÉénHoorn!

HET BESTE VOOR HOORN
DE TIEN SPEERPUNTEN UIT ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA INHOUD

1 Bouwen om te wonen

2 Leefbaarheid en veiligheid 

3 Sociaal en gelijkwaardig in Hoorn 

4 Hart voor de ondernemers 

5 Verduurzamen is ook het beste voor Hoorn

6 Jongeren, ouderen, sport, cultuur 

 & Coen blijft staan 

7 Regio en financiën

8 Actiepunten per wijk

9 Kandidatenlijst ÉénHoorn

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HOORN 

STEM 14, 15 OF 16 MAART OP ÉÉN VAN ONZE KANDIDATEN

ÉÉNHOORN, 
SAMEN HET BESTE VOOR HOORN

Als geboren en getogen Horinese en horeca-
onderneemster ben ik er trots op lijstrekker te 
mogen zijn van ÉénHoorn. Een samenwerking 
tussen drie lokale partijen die kiezen voor 
verbinding in plaats van versnippering. 

Vanuit mijn werk en politieke ervaring weet ik dat 
je met een slagvaardig bestuur en constructieve 
samenwerking verder komt. Ik kijk er daarom 
naar uit om met iedereen, die het beste voor 
Hoorn wil, samen te werken. 

Ik doe niet aan loze beloftes. Het eerlijke verhaal is 
dat wij staan voor moeilijke keuzes en de financiën 
niet onbeperkt zijn. Wél zal ik er alles aan doen om 
deze fijne stad mooi te houden.

Als u ook gelooft dat samenwerking beter is dan 
versnippering, vraag ik uw vertrouwen op 14, 15 en 
16 maart. Alvast hartelijk dank. 

’ Verbinding en 
 samenwerking 
 is het beste voor 
 Hoorn’ 

KARIN 
HAKHOFF

#1
op de lijst
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VISIE OP STADSBESTUUR

Het Hoornse politieke landschap is met 14 fracties totaal versnip-
perd en daar hebben de inwoners van Hoorn helemaal niks aan. 
De verdeeldheid en het onderlinge gedoe van de afgelopen jaren 
(met steeds meer afsplitsingen) frustreert slagvaardige besluit-
vorming die keihard nodig is omdat de stad schreeuwt om meer 
woningen, versterking van de economie, armoedebestrijding en 
meer veiligheid en leefbaarheid. 

ÉénHoorn kiest voor samenwerking en een heldere communica-
tie met de inwoners. Door als drie partijen samen te gaan, laten 
we ook echt zien waar wij voor staan: verbinding in plaats van 
versnippering. Wij werken op inhoud met iedereen constructief 
samen en voegen de daad bij het woord. 

We betrekken onze inwoners aan de voorkant bij nieuwe ont-
wikkelingen. U krijgt een stem over wat er in uw woonomgeving 
wenselijk en noodzakelijk is. Met wijk- of buurtbudgetten kunnen 
inwoners zelfstandig en in overleg verbeteringen realiseren.

Onze stad vergrijst veel sneller dan de rest van Nederland. Het 
is voor de toekomst van Hoorn essentieel om massaal wegtrek-
kende jongeren hier te houden. Om ook studerende jongeren de 
kans te geven in West-Friesland te blijven wonen, zijn jongeren-
woningen dichtbij het openbaar vervoer, dus in het stationsge-
bied, noodzakelijk.

Om ervoor te zorgen dat er wordt gebouwd voor onze woning-
zoekenden is meer gelijkwaardige samenwerking met de wo-
ningcorporaties en projectontwikkelaars noodzakelijk. Bij iedere 
project moet duidelijk zijn wat het bijdraagt aan de woningbe-
hoefte van onze inwoners. 

Bouwen rond het station 
Dat geldt ook voor de woningen die we versneld willen bouwen 
in de Poort van Hoorn, op het Pelmolenpad, de Prisma-lo-
catie, het gebied ‘garage Tensen’ en aan de noordzijde van 
het NS-station. ÉénHoorn streeft naar evenwichtig gemengde 
wijken met in ieder geval de afgesproken 30% sociale huur- en 
goedkope koopwoningen, 30% middenhuur en -koop en 40% in 
het hogere segment. Er moet worden voorzien in de groeiende 
vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. 
Een goede mix zorgt voor een betere woon- en leefomgeving. 
Het midden- en hogere segment mag, juist omwille van een 
betere doorstroming, niet worden vergeten. Maar alles wel in de 
juiste balans. 

Het openbaar vervoer en de (zorg)voorzieningen maken de 
omgeving rond het station uitermate geschikt voor jongeren, 
jonge professionals en ouderen. Met de fraaie binnenstad, en 
binnenkort ook het stadsstrand, op loopafstand liggen de kansen 
voor het oprapen. 

De behoefte van onze woningzoekenden is ook leidend bij het 
bouwen in het Holenkwartier, de Rozenbuurt, de Huesmolen en 
in het Van der Linden-Sprankhuizen-kwartier. Doel: minimaal 
500 woningen per jaar. Met modulair bouwen creëren we al snel 
150 tot 200 sociale huurwoningen extra voor jongeren, mensen 
die uit een scheiding komen of anderen die urgent woonruimte 
nodig hebben.

Om het woningtekort terug te dringen, is hoogbouw binnen de 
schaarse ruimte in Hoorn nodig: 6 tot 8 bouwlagen zijn op een 
beperkt aantal locaties aanvaardbaar. En de lat mag - om onze 
wegtrekkende jongeren hier te kunnen houden – zo nodig ook 
hoger worden gelegd. 

Woningen voor inwoners en niet voor beleggers 
Huizen zijn bedoeld om te wonen en niet als beleggingsobject! 
ÉénHoorn nam daarom met succes het initiatief tot een zelf-
bewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. Binnen de nieuwe 
wettelijke mogelijkheden pakken wij door met een opkoopbe-
scherming voor bestaande woningen. Dit om te voorkomen dat 
beleggers huizen opkopen en voor exorbitante bedragen ver-
huren aan expats en anderen met een dikke portemonnee. Het 
verdringen van Hoornse woningzoekenden op de toch al krappe 
woningmarkt moet echt worden gestopt.

Gelijke behandeling, ook op de woningmarkt 
ÉénHoorn staat voor gelijke behandeling, is tegen elke vorm 
van discriminatie en heeft daarom -met succes- keihard geknokt 
tegen oneerlijke behandeling van woonwagenbewoners. Net als 
iedereen hebben ook deze stadsgenoten recht op starterslenin-
gen! 

Koopgarant
Met een Koopgarant-regeling voor sociale huurwoningen komt 
er weer beweging in de vastzittende woningmarkt. Koopga-
rant-kopers die verhuizen, verkopen hun huis terug aan de 
corporatie waarbij de eventuele winst wordt gedeeld. Starters 
krijgen hierdoor meer kans op de koopmarkt. Tegelijk blijven 
de verkochte woningen deel uitmaken van de sociale woning-
voorraad. Van de verkoopopbrengst worden meer sociale 
huurwoningen gebouwd. Het mag duidelijk zijn dat ÉénHoorn de 
Koopgarant-regeling van harte ondersteunt.

Geen arbeidsmigranten op kamertjes in 
woonwijken
Op initiatief van ÉénHoorn is er een einde gemaakt aan de 
schrijnende toestanden rond kamerverhuur aan tijdelijke arbeids-
migranten in woonwijken. Het verdienmodel van huisjesmel-
kers veroorzaakt veel overlast en ondermijnt woonwijken. De 
beleggers de lusten, de buurt de lasten. Reguliere kopers werden 
door investeerders van de markt gedrukt. Hiermee wentelde het 
college nog meer maatschappelijke problemen af op buurten 
waar veel mensen, om die reden, inmiddels aangeven dat ze er 
weg willen. 

Met brede raadssteun is er gelukkig een einde gemaakt aan dit 
collegebeleid. En daar gaan we mee door. ÉénHoorn onder-
steunt het georganiseerde bedrijfsleven om tijdelijke arbeidsmi-
granten zoveel mogelijk fatsoenlijk op centrale woninglocaties of 
bij werkgevers te huisvesten. 

Bouwen voor jongeren en ouderen, voor de leraar en de verpleegkundige, voor studenten en de agent, 
voor de jonge ondernemer en de starters. Koopwoningen, appartementen, huurwoningen en sociale 
huurwoningen. Kortom bouwen naar de behoefte van onze inwoners. De woningbehoefte, vooral ook 
van onze kinderen, moet leidend zijn voor het bouwprogramma in de komende jaren. 

1

BOUWEN OM TE WONEN
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 Vernielde auto’s, overlast op straat, stenen die door de ruiten 
vliegen, vechtpartijen, vuurwerkgeknal, vervuiling en (ernstige) 
misdaad zorgen ervoor dat een kwart van de huurders uit deze 
buurt weg wil. Onbegrijpelijk dat het huidige college – buiten de 
gemeenteraad om - de problemen alleen maar heeft verergerd 
door de rode loper uit te leggen voor huisjesmelkers. Ook voor 
andere kwetsbare buurten is het tijd voor een echt sociaal beleid 
waarbij ook de oorzaken worden aangepakt: 

• meer wijksteunpunten, gecombineerd met zichtbare 
 handhaving en mobiel cameratoezicht tegen onaanvaardbare 
 overlast en onveiligheid;
• mensen met problemen ondersteunen en perspectief bieden;
• meer buurt- en jongerenwerkers;
• gericht beleid (gebaseerd op successen elders) om de 
 bevolkingssamenstelling in kwetsbare wijken evenwichtiger te 
 maken;
• topprioriteit: opknappen van woningen met tocht- en 
 schimmeloverlast, huurders in staat stellen gerenoveerde 
 woningen te kopen;
• in het centrumgebied Kersenboogerd een bemande wijkpost 
 als uitvalbasis voor de handhavers.

Gemengde wijken 
Gemengde wijken met alle verschillende bevolkingsgroepen 
(arm en rijk, nieuwkomers, gezinnen en kleine huishoudens) 
zorgen voor samenhang en een prettiger leefklimaat. Meer 
inwoners nemen samen verantwoordelijkheid voor hun wijk en 
kunnen elkaar aanspreken en ondersteunen. De verhouding 
tussen sociale huur- en koopwoningen en het midden- en hogere 
segment moet evenwichtiger over alle wijken en dorpen worden 
verdeeld, net als de verdeling van nieuwkomers. De stad wordt 
beter van een juiste mix in de wijken tussen kwetsbaren en weer-
baren en tussen ‘dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners. 

Toezicht
Meer blauw op straat is noodzakelijk om de stad veilig te houden. 
Door de uitstroom aan politiemensen en grotere veiligheidsop-
gaven zijn ook meer gemeentelijke handhavers noodzakelijk. 
Naast handhaving blijft preventie, in samenwerking met buurt- 
en jongerenwerk, belangrijk.

Iedereen veilig over straat 
Iedereen moet veilig over straat kunnen ongeacht huidskleur, 
kleding, religie, afkomst of geaardheid of plek in de stad. 

Daarom gaf ÉénHoorn mede de aanzet Hoorn een Safe 
Streets-gemeente te laten worden. Hiermee geven we onszelf 
nadrukkelijk de opdracht om de veiligheid in de stad prioriteit 
te geven. Safe Streets is een project van UN Women Nationaal 
Comité Nederland, gericht op het vergroten van de veiligheid 
van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte. Ook andere 
kwetsbare groepen verdienen extra aandacht als gaat om veilig-
heid, denk aan de LHBTIQ+gemeenschap. 

Verkeersveiligheid
Alleen al de duizenden schoolgaande kinderen en jongeren 
maken veilige wandel- en fietsroutes letterlijk van levensbelang. 
De veiligheid van de kwetsbare weggebruikers - waaronder ook 
steeds meer ouderen – komt op de eerste plaats:

• betrek omwonenden bij het oplossen van onveilige situaties in 
 hun buurt; 
• geef inwoners de mogelijkheid om gevaarlijke situaties te 
 melden;
• de straatverlichting moet op een aantal plaatsen echt beter; 
• zichtbaarheid maakt fietsen veiliger, daar is voorlichting én 
 handhaving voor nodig. 

Er woedt een discussie over het wél of niet weghalen van 
zebrapaden. Per locatie moeten deskundigen adviseren over de 
veiligste situatie. Weghalen kan nooit een doel op zich zijn. 

Overige actiepunten: 
• terugdringen of helemaal wegnemen gemotoriseerd verkeer 
 op de Roode Steen;
• zwaar vrachtverkeer weren uit de binnenstad via duurzamere 
 alternatieven. 

Openbare ruimte bepalend voor leefbaarheid 
De openbare ruimte bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving. 
Onkruid, hondenpoep en scheefliggende stoeptegels maken 
dat de openbare ruimte negatief wordt beleefd. Schoon, heel en 
veilig dragen bij aan een gezonde leefomgeving en een positieve 
beleving door de gebruikers. 
Helaas is er in de afgelopen jaren te hard bezuinigd op onder-
houd. Kijk maar om u heen. Ons plan van aanpak: 

• beter groenonderhoud en een aantrekkelijker verblijfsruimte;
• snelle aanpak vuildumpingen en waar mogelijk de kosten op 
 de vervuiler verhalen;

• duidelijker afspraken met de afvalophaaldienst over 
 verantwoordelijkheden om het serviceniveau voor de inwoners 
 te verbeteren, en dat is keihard nodig. Waar het nu nog niet 
 kan, afval gescheiden inzamelen met ondergrondse of 
 bovengrondse containers en/of centrale inleverpunten bij 
 winkelcentra. Geen dwang, maar samenwerking; 
• overvolle afvalbakken vaker legen, vooral in weekenden en bij 
 evenementen;
• extra veegrondes op zaterdag, zondag en na of tijdens 
 evenementen; 
• extra netjes houden van onze parken en het toekomstige 
 stadsstrand door middel van extra inzet;
• veilige speelplaatsen en buitensport-accommodaties in alle 
 wijken.

Vrije tijd en recreatie
Hoorn kent vele mooie parken en plekken die we moeten 
behouden. Voor het Julianapark wil ÉénHoorn investeren in de 

toegankelijkheid en veiligheid. Bij de Bangert en Oosterpolder 
willen wij een park realiseren. De overige parken moeten goed 
worden onderhouden en voor iedereen toegankelijk blijven. 
Veiligheid in de parken voorop staat. 

In de komende jaren krijgt Hoorn dan eindelijk een stadsstrand. 
Wij zijn natuurlijk blij met deze ontwikkeling, maar blijven ook hier 
scherp op veiligheid en het beperken van overlast, zodat het stads-
strand een prachtige toevoeging wordt aan onze mooie stad.

Waar wij ons verder voor willen inzetten: 
• verbindt waar mogelijk het groen en de parken via 
 wandelpaden met elkaar; 
• benut ook de kansen om de toegankelijkheid van het water in 
 de wijken en dorpen te bevorderen;
• creëer langs de A7 met spoed een geluidswal om de overlast, 
 die inwoners van de Grote Waal ervaren, te beperken. In 
 algemene zin heeft terugdringen van lawaaioverlast prioriteit!

De fiets is een gezond, schoon –en voor jongeren vaak enige- vervoermiddel. 
Door veilig fietsen te stimuleren, wordt er minder beslag gelegd op de schaar-
ste ruimte. Helaas is er nog steeds een schrijnend tekort aan fietsenstallingen 
hetgeen het fietsgebruik in de weg staat. Daarom zo snel mogelijk: 

• een grote parkeergarage met 1.050 plaatsen bij het station en een bewaakte en overdekte
 fietsenstalling met 3.000 plaatsen. Tevens belangrijk voor de bereikbaarheid van de 
 binnenstad en aansluiting op het openbaar vervoer; 
• eveneens bij station Kersenboogerd voldoende bewaakte fietsenstallingen en toezicht.

Veel te laat heeft het college eindelijk een proef toegezegd met een bewaakte fietsenstalling in de
binnenstad. ÉénHoorn wil een permanente oplossing, daarbij ook rekening houdend met de 
behoefte van elektrische (brom)fietsen. 

En ook: 
• ontvlechting van stromen voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer voor meer 
 verkeersveiligheid;
• de veel snellere elektrische fiets is in opmars. Voor de veiligheid vraagt dat om aanpassingen 
 in de inrichting van fiets- en voetpaden.  

ÉénHoorn investeert in leefbaarheid en veiligheid in alle wijken van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het gaat in 
de meeste buurten goed en dat moet vooral zo blijven. Dat gaat echter nooit vanzelf. Helaas is vooral het 
centrumgebied Kersenboogerd in achtereenvolgende bestuursperiodes verwaarloosd en zoet gehouden met 
een plantenbakje hier en een likje verf daar. Om verder verval te voorkomen, is een inhaalslag keiharde 
noodzaak. Forse ingrepen gaan wij niet uit de weg. 

2

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

FIETSEN FACILITEREN
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Ook houden wij oog voor de langdurige en ingrijpende gevol-
gen van de coronacrisis. Maatwerk en de menselijke maat is 
leidend als mensen een beroep moeten doen op de gemeente. 
Er zijn steeds meer ouderen in Hoorn die – waar nodig – kunnen 
rekenen op de ondersteuning van de gemeente. 

Ondersteuning mensen in armoede 
Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport, cultuur en 
onderwijs. ÉénHoorn steunt inwoners met een minimuminkomen 
via lastenverlichting en de sport- en cultuurpas. Alertheid op ho-
gere kosten voor levensonderhoud en energie is geboden. Waar 
dat wettelijk mogelijk is, bieden wij extra steun. 

Ouderen
Hoorn vergrijst. Oud worden staat allang niet meer gelijk aan 
zorgbehoevend. Heel veel ouderen redden zich heel lang uitste-
kend zelf. Maar als er een punt komt dat zorg toch nodig is, kunt 
u op ons rekenen aan de hand van de volgende speerpunten:  

Dementievriendelijk
Een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk 
mee kunnen blijven doen in de samenleving;

Veilig stad voor ouderen
Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting over o.a. 
cybercrime, draagt de gemeente bij aan een veilig leefklimaat 
voor ouderen;

Wonen naar behoefte
Voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen om te vol-
doen aan de specifieke (zorg)behoefte van ouderen;

Informatievoorziening op maat
Voor wie de digitale snelweg een doolhof is, komen er fysieke 
alternatieven;

Voorzieningen 
In verpleeg- en verzorgingshuizen moeten ouderen kunnen pin-
nen of anderszins contant geld kunnen opnemen: zoveel mogelijk 
voldoen aan de voorzieningenbehoefte ouderen;

Zorg met kwaliteit 
Onze ambitie is om benodigde zorg op uitmuntend niveau te 
leveren: van begeleiding en dagbesteding, thuiszorg, ondersteu-
ning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten tot aan aangepast 
vervoer aan toe; 

Steun voor mantelzorgers
Ons doel is vooral de veerkracht van het sociale netwerk en de 
draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit 
om overvragen en overbelasting te voorkomen;

Eenzaamheid onder ouderen doen we samen
Eenzaamheid gaat ons allemaal aan. De gemeente moet met alle 
partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren 
aantrekken samenwerken om er wat aan te doen. 

Kansengelijkheid
Om kansenongelijkheid tegen te gaan, zijn bijles-/huiswerklo-
kalen nodig. Kinderen, wier ouders commerciële buitenschoolse 
begeleiding niet kunnen betalen, kunnen onder begeleiding van 
vrijwilligers hun huiswerk maken. 

Schuldhulpverlening 
Kwetsbaren kunnen rekenen op de continue aandacht en inzet 
van de raadsleden van ÉénHoorn. Met vroegtijdig signaleren 
van schulden en de inzet van schuldhulpverlening moet worden 
voorkomen dat mensen in armoede in steeds grotere problemen 
komen. Nazorg en coaching zijn nodig om te voorkomen dat 
schulden een terugkerend probleem worden.  

Diversiteit, discriminatie en racisme 
ÉénHoorn verwerpt alle vormen van racisme, uitsluiting en 
discriminatie, zoals het toenemende geweld tegen de LHBTIQ+ 
gemeenschap. Niet wegkijken, maar optreden! ÉénHoorn is 
trots op wat er al is bereikt voor onze stadsgenoten op het 
woonwagencentrum door discriminerende regels aan te pakken. 
Ongelijkheid blijven wij bestrijden. 

Discriminatie is er in allerlei vormen. Afgewezen worden voor 
een baan, uitgescholden worden op straat omdat je er ‘anders’ 
uitziet, mindervalide of LHBTIQ+ bent of omdat je een donkere 
huidskleur hebt. Intolerant gedrag en discriminatie is nooit oké. 
Wij investeren in preventie en meldpunten. 

Het onder meer door ÉénHoorn gelanceerde ‘Safe Streets’ zorgt 
ervoor dat de veiligheid van meisjes, vrouwen en de LHBTIQ+ 
gemeenschap op straat verbeterd wordt. Een overheid kan deze 
problemen nooit alleen aanpakken. 

Dat moeten we als stad echt samendoen:

“Zie het, zeg het, meld het”

Toegankelijkheid is essentieel voor iedereen
 ÉénHoorn staat voor toegankelijkheid van de openbare ruimte 
en gebouwen voor mindervaliden. Daar waar mogelijk zorgen 
wij ervoor dat gebouwen toegankelijk worden gemaakt en 
maken wij keuzes die ervoor zorgen dat drempels en obstakels 
worden weggenomen, toiletten toegankelijk zijn en mee doen 
mogelijk wordt gemaakt. Bij nieuwe plannen nemen wij toegan-
kelijkheid als uitgangspunt mee. Dit gaat niet alleen om toegang 
maar ook om de mogelijkheid om iedereen volwaardig deel te 
laten nemen aan onze samenleving.

Gevolgen coronacrisis
Inwoners en ondernemers die financieel of psychisch in de knel 
zijn gekomen door de coronacrisis verdienen blijvende aandacht 
en steun van de gemeente. Speciale aandacht is er voor de 
kinderen en jongeren om opgelopen (leer)achterstanden in te 
halen. Helaas zijn we nog niet uit de crisis en is een gemeentelij-
ke corona-taskforce en -meldpunt het overwegen waard.

Werken moet lonen 
ÉénHoorn is voor verhoging van het minimumloon. Werken moet 
lonen en aantrekkelijker zijn dan bijstand. Werk blijft de beste 
weg naar volledige deelname aan de maatschappij. Voor wie dit 
(tijdelijk) niet mogelijk is, dient er altijd een goed vangnet te zijn. 
Het doel moet zijn om weer aan het werk te gaan.

Mensen in de bijstand bieden we perspectief binnen hun eigen 
mogelijkheden:  van een zinvolle dagbesteding tot aan begelei-
ding naar werk. Via arbeidsontwikkeling en inkomensondersteu-
ning moet iedereen met zijn of haar talenten op de rit worden 
geholpen. Het welzijn van betrokkene en de menselijke maat zijn 
daarbij leidend. Wij zetten ons bovendien in voor extra inzet op 
beschut werk voor mensen met een beperking. 

Geen versobering van de zorg
Inwoners moeten zo lang mogelijk thuis zelfstandig kunnen 
blijven wonen op de manier zoals zij gewend zijn. Zorg- en wel-
zijnsprofessionals zorgen voor  kwalitatief goede voorzieningen. 

Om kosten te sparen en meer maatwerk te leveren, is minder 
bureaucratie en vernieuwing van het zorgaanbod nodig. Vooral 
bij de jeugdzorg moet vroegtijdig signalering instroom beperken. 
Dat vraagt om professionele ondersteuning aan de voorkant.

Het streven is gericht op uitmuntende uitvoering van zorgtaken 
als begeleiding en dagbesteding en ondersteuning om 
de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een 
beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische 
stoornis, opvang bij huiselijk geweld en voor mensen die 
dakloos zijn.

Armoede is de voornaamste oorzaak van uitsluiting. Helaas is er relatief veel armoede in Hoorn. Armoede 
mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen. Het ondersteunen van de kwetsbaren staat voor ÉénHoorn 
als kerntaak overeind. Zorgbehoevende ouderen moeten kunnen rekenen op de gemeente. Iedereen doet 
mee, ongeacht kleur, geslacht, seksuele voorkeur of levensbeschouwing. 

3
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Binnenstad, vitaal en aantrekkelijk
Voor bezoekers, inwoners en ondernemers is de Hoornse 
binnenstad, als vitaal, aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig 
centrum, de levensader van onze stad. Door samen met de on-
dernemers te zorgen voor wintersfeerverlichting, zomermarkten, 
hangende bloembakken, de Sinterklaas-intocht, een kerstmarkt 
en andere activiteiten, houden we dat kloppende hart gezond.  

Naast zomerterrassen zijn ook winterterrassen meer dan ooit 
gewenst als extra booster van het centrum. Met meer levendig-
heid krijgt de horeca de mogelijkheid de enorme klappen van 
de afgelopen jaren te boven te komen. Samen met de onderne-
mersverenigingen en horeca kijken wij of de aanstelling van een 
binnenstadmanager een bijdrage kan leveren om de binnen-
stad vitaal te houden en leegstand tegen te gaan c.q. terug te 
dringen.

Blijvende aandacht is nodig voor de gevolgen van de coronacri-
sis. ÉénHoorn wil samen met de lokale stakeholders de citymar-
keting van Hoorn weer optuigen. 

Een centraal ondernemersloket dat snel en accuraat antwoordt 
op de vragen van ondernemers (vergunningsaanvragen, 
kwijtschelding, uitstel of spreiding van betaling belastingen en 
precario etc.) is nodig. Op een positieve manier kijken naar wat 
kan en niet naar wat niet kan. De gemeente ondersteunt (ook 
via het duurzaam ondernemersloket) het bedrijfsleven bij hun 
duurzaamheidsambities. 

ÉénHoorn maakt zich hard voor de herinrichting c.q. omvorming 
van het gebied Dal, Spoorstraat, Gedempte Turfhaven tot een 
aantrekkelijk plein met plantsoen. Een aantrekkelijk verblijfs-
gebied conform het Kerkplein en Roode Steen, inclusief een 
authentieke muziektent.

Met de bouw van de parkeergarage in de Poort van Hoorn, 
verplaatst de auto zich meer naar de rand van de stad en de 
nieuwe parkeerterreinen bij het stadsstrand. In de binnenstad 
moet het ‘stop en shop’ parkeren wél mogelijk blijven. 

Betaald parkeren tijdens koopavond en -zondagen 
afschaffen 
Doel is meer bezoekers die langer in de stad verblijven. Bijsturen 
met parkeertarief op de gewenste extra bezoekersstromen is mo-
gelijk. Het betaald parkeren tijdens koopavonden en -zondagen 
moet worden afgeschaft.  

De toenemende leegstand in de binnenstad en winkelcentra 
vraagt aandacht van de gemeente. Juist nu is het belangrijk 
om naast de ondernemers te gaan staan en samen plannen 
te ontwikkelen en te kijken naar oplossingen. Omvorming van 
winkelpanden naar woningen/appartementen aan de rand van 
de binnenstad willen we faciliteren. Wonen boven winkels blijven 
we stimuleren.

Toerisme biedt kansen
Van kwaliteitstoerisme, met meer overnachtingen en hogere 
bestedingen, profiteert de hele stad. Door samen te werken met 
organisaties als Holland boven Amsterdam, Amsterdam Leisure 
Board en andere partners, stimuleren we toeristisch bezoek. Één-
Hoorn wil samen met de lokale stakeholders de eigen citymar-
keting van Hoorn opnieuw opzetten. Hier is veel te winnen, maar 
ook daar moeten we gezamenlijk onze schouders onder zetten.

ÉénHoorn maakt zich hard voor een nieuwe en duidelijke be-
wegwijzering in de stad zodat bezoekers onze musea en culturele 
en historische trekpleisters, de pleinen en onze mooie haven, 
ook daadwerkelijk weten te vinden. Ook digitale mogelijkheden, 
denk aan informatiepanelen en apps, kunnen helpen bezoekers 
langer in de stad te houden. 

Winkelcentra van groot belang
De winkelcentra in onze wijken en dorpen zijn essentiële 
voorzieningen voor onze inwoners. Laat het ondernemen aan 
de winkeliers over en zorg als gemeente - in samenspraak met 
de ondernemers - voor een schone en veilige omgeving. Waar 
nodig pakt de gemeente de regie om te zorgen dat het noodza-
kelijke, gevarieerde detailhandel-aanbod in stand blijft: 

• in winkelcentrum de Huesmolen versneld beginnen met de 
 bouw van winkels en woningen op het terrein van het 
 afgebroken postkantoor; 
• ruimte voor goede ideeën en innovatieve oplossingen om 
 nieuwe ontwikkelingen in winkelcentra de ruimte te geven.

Bedrijventerreinen: belangrijke motoren van de 
Hoornse economie
De honderden ondernemingen op onze bedrijventerreinen zijn 
de motoren van de Hoornse en regionale economie. Onderne-
mers zorgen voor banen. Wij ondersteunen de ondernemers met 
de verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen. Snelle 
ontwikkeling van Zevenhuis fase 2 zorgt voor nog meer bedrij-
vigheid en daarmee werkgelegenheid. ÉénHoorn stort onderne-

mers niet in onzekerheid met sprookjes over woningbouw op de 
bedrijventerrein. Het betreft totaal onrealistische luchtkastelen 
waarop het bedrijfsleven niet kan bouwen. Alleen met instem-
ming van betrokkenen, zou een uitzondering voor industrieterrein 
Gildenweg mogelijk kunnen zijn. 

Overige speerpunten:

• overleg met (de vertegenwoordigers van) onze ondernemers 
 over mogelijkheden en lokale initiatieven is een must; 
• de binnenstad moet goed bereikbaar blijven voor bewoners 
 en bezoekers;
• onderzoeken of winkels in het zomerseizoen bijvoorbeeld tot 
 20.00 uur open kunnen zodat de aansluiting met de horeca 
 beter wordt. Ook een verlengde zaterdagmarkt kan een 
 mogelijkheid zijn om te zorgen voor meer levendigheid in de 
 binnenstad.

Een kloppend winkelhart, totale middenstand, bruisende horeca, de dienstverlening en de ondernemers op 
onze kwalitatief, hoogwaardige bedrijventerreinen in tal van sectoren zijn cruciaal voor de lokale werkgele-
genheid en het in standhouden van onze voorzieningen. Binnen ÉénHoorn zijn veel ondernemers en zzp’ers 
actief die uit de praktijk weten hoe belangrijk een gezond ondernemersklimaat is.

4

HART VOOR DE ONDERNEMERS
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Energie- en warmtetransitie
ÉénHoorn stort zich niet in ongewisse avonturen voor de bühne 
om maar van het gas af te komen. De rekening van de energie-
transitie mag niet achteloos worden neergelegd bij onze inwo-
ners. Zonder goede en betaalbare alternatieven gaan we geen 
huizen van het gas afhalen. Denk na over levering van waterstof 
via het huidige gasnetwerk als mogelijk betaalbaar alternatief. 

Er zijn in de komende jaren grote investeringen nodig in het te 
krappe elektriciteitsnet. Initiatieven van het bedrijfsleven voor 
lokale opslag, van hier opgewekte energie om lokale energieop-
wekking rendabel te maken, verdienen alle steun.

De samenwerkende regio West-Friesland wil in 2040 energie-
neutraal te zijn. Om geen brokken te maken, is wat ons betreft 
2050 een realistischer doel. 

Warmtenet Kersenboogerd
Met de aanleg van een warmtenet gaan bijna 2.000 huurwonin-
gen in het centrumgebied Kersenboogerd van het gas af. Deze 
woningen worden helemaal aangepast aan de transitie. Één-
Hoorn stelt de belangen van de bewoners voorop. Deze transitie 
mag niet leiden tot hogere woonlasten. Tegelijk benutten we de 
kansen van de aanleg om de leefbaarheid en veiligheid te verbe-
teren en openbare ruimten op te knappen. 

Met jongeren hebben ook ouderen een toekomst 
Via een jongerenplatform kunnen jongeren de politiek en het 
stadsbestuur, gevraagd en ongevraagd, advies geven over 
zaken die bij hen leven. Jongeren zijn zelf het beste in staat de 
toekomst van onze stad mede vorm te geven. 
Topprioriteit is het bouwen van jongerenwoningen. Met woning-
bouw in het stationsgebied is het ook voor studerenden uit heel 
West-Friesland mogelijk om tijdens hun studie hier te blijven 
wonen. Jongeren met mentale problemen door de coronacrisis 
kunnen rekenen op onze steun. Met onze jeugd hebben wij 
samen, jong en oud, een mooie toekomst in onze stad. 

Sport
Sport en beweging is gezond en verbindt mensen: niet alleen 
sporters. Ook trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuurders en 
belangstellenden. Daarom moet sport voor iedereen toeganke-
lijk en bereikbaar zijn. Sport is een uitgelezen ontmoetingsplaats 
voor participatie en integratie van nieuwkomers. 

Iedereen die dat wil moet kunnen sporten. Gelukkig kent Hoorn 
een ruim aanbod aan sportmogelijkheden: individueel en in 
verenigingsverband en commercieel via bijvoorbeeld de sport-
scholen.

• als stad aan het water is het belangrijk dat iedereen moet 
 kunnen (leren) zwemmen!;
• in goede samenspraak met de clubs werken aan toekomst-
 bestendige sportaccommodaties; 
• faciliteren en stimuleren (breedte)sport in de Hoornse 
 samenleving;
• vrijwilligheid blijft de basis van eventuele fusies of het 
 samengaan van verenigingen;
• niet alleen de ‘traditionele’ voetbal-, rugby- en hockey-
 verenigingen moeten een beroep kunnen doen op 
 gemeentelijke subsidies; 
• de Sport- en Cultuurstrippenkaart die mensen met een lager 
 inkomen in staat stelt mee te kunnen doen, blijft bestaan. 

Cultuur 
Met de kermis, meerdere musea, een muziekschool, hoogwaar-
dige evenementen, de kaasmarkt, een schouwburg, diverse 
podia, fantastische kunstenaars en musici is Hoorn een rijke cul-
tuurstad waar iedereen van moeten kunnen genieten en vooral 
zelf aan mee moet kunnen doen. 

De rijke cultuur en de uitingen zijn ook een troef voor bezoekers 
en toeristen. Daarom zien wij culturele attracties graag geconcen-
treerd in of in de nabijheid van de binnenstad en dat geldt ook 
voor het huidige poppodium Manifesto. Daarvan profiteren dan 
ook weer andere voorzieningen als de horeca in de binnenstad. 

Hoorn investeert de komende jaren miljoenen in het Westfries 
Museum. Naast een grote, noodzakelijke opknapbeurt wordt 
het naastgelegen pand aan het museum toegevoegd. Kansen 
die deze investering oplevert om meer bezoekers naar Hoorn 
te trekken, dienen optimaal te worden benut: dan wordt het 
gemeenschapsgeld verantwoord besteed. Andere musea en pu-
bliekstrekkers, zoals het museum van 20e eeuw en de Museum 
Stoomtram verdienen echter ook onze aandacht. 

• meer ruimte voor vernieuwing en verjonging via de het 
 toegankelijker maken van subsidieregelingen voor kunstenaars 
 en initiatieven;
• met het verdwijnen van het Pelmolenpad als evenementen-
 terrein is een alternatieve locatie voor evenementen en 
 circussen gewenst. Wellicht zijn er mogelijkheden op het 
 stadstrand. 

JP Coen blijft 
In 2020 is Hoorn geconfronteerd met afschuwelijke rellen rond 
het standbeeld van JP Coen op de Roode Steen. Geweld van 
buiten dat nooit de aanleiding mag zijn voor een discussie over 
het wel of niet weghalen van een standbeeld. Wij moeten het 
gesprek over onze geschiedenis –ook de zwarte bladzijdes – blij-
ven voeren. Het beeld is daar een goede slijpsteen voor en dat 
vraagt ook betere en uitgebreidere uitleg over en rond het beeld 
dat dateert uit 1893, naar een idee van de Hoornse onderwijzer 
P. Bakker. Het beeld vertelt niet alleen veel over onze geschie-
denis van de 16e eeuw maar ook over hoe daar in de 19e naar 
werd gekeken. Met het weghalen van het beeld zal die geschie-
denis niet veranderen.

 

Ook Hoorn heeft een grote opgave om te verduurzamen. Van het energiezuiniger maken van de bestaande 
woningvoorraad tot aan het inspelen op hetere zomers en meer wateroverlast. Aanpakken van de kli-
maatstress valt samen met goed onderhouden groen in onze wijken en dorpen. De gemeente vervult een 
voorbeeldrol als het gaat om CO2-beperking, vergroenen, hergebruik en verduurzamen. Dat we de fiets 
voorrang geven, komt ook de duurzaamheid ten goede. CO2-reductie is goed voor iedereen, ook voor de 
volgende generaties. 

Met lede ogen zien we aan dat steeds meer jongeren onze mooie stad verlaten. Misschien speelt er wel 
meer dan alleen het totale gebrek aan woonruimte. Het is essentieel dat jongeren zelf gehoord worden over 
wat zij missen en belangrijk vinden in Hoorn. Wat is er naast een goed sportief en cultureel klimaat nog 
meer nodig voor de toekomst van onze jongere inwoners? Hun belang is ook het belang van ons allemaal. 
Hoorn moet een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in 
een veilige omgeving. 
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ÉénHoorn en de regio
De uitdagingen van onze stad houden niet op bij de gemeente-
grens. Samenwerking in de regio, en dan vooral binnen (het Pact 
van) West-Friesland, is van het grootste belang bij veel belang-
rijke thema’s. Zo moet ook de woningnood regionaal worden 
aangepakt. Door ook in de omringende gemeenten te bouwen, 
blijven de kernen vitaal en dat komt alle inwoners van de regio 
ten goede. 

Regionale inzet: 
• West-Friesland zien als één regio waarbij de steden en dorpen 
 elkaar versterken en aanvullen;
• samenwerking tussen de 7 gemeenten gebeurt wat ons betreft 
 op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars 
 belangen; 
• ook voor behoud en versterking van goede verbinding is 
 (boven)regionale samenwerking noodzakelijk; 
• de energietransitie kan alleen met een regionale aanpak 
 slagen, de ondernemers geven daarin het goede voorbeeld;
• gezamenlijk inzet voor behoud van het West-Friese landschap;
• bedrijvigheid naar de regio halen kan alleen in regionaal 
 verband; 
• toerisme en recreatie (voorbeeld stoomtram, promotie als 
 toeristisch verblijfsgebied. 

Op het gebied van het sociaal domein wordt er al veel samen-

gewerkt in West-Friesland. Kern van deze samenwerking blijft 
een goede toegankelijkheid tot alle zorg voor al de inwoners van 
West-Friesland. 

Financiën
ÉénHoorn wil een sluitende meerjarenbegroting. Belastingen 
worden niet meer dan trendmatig verhoogd. Parkeeropbrengsten 
worden alleen gebruikt voor de verbetering van de infrastructuur 
(wegen, bruggen, kruisingen etc.). Parkeren op zondag wordt 
gratis. ÉénHoorn steunt het besluit dat de hondenbelasting in 
maximaal vijf jaar wordt afgebouwd. De toeristenbelasting moet 
worden afgeschaft. We voeren de gemeentelijke taken in princi-
pe uit met het geld dat we hiervoor vanuit Den Haag ontvangen.

Omgevingswet
Iedereen met bouw- of verbouwplannen krijgt vanaf juli 2022 te 
maken met de Omgevingswet. ÉénHoorn vindt dat de inwoners 
als gebruiker van de stad centraal moet staan. De wet verbindt 
ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieu, natuur en wa-
ter en (immaterieel) erfgoed binnen één digitaal loket. Dit biedt 
flinke voordelen in de tijdsdoorloop. Er wordt van de ontwikke-
laars verwacht dat ze al in een vroeg stadium met de mensen op 
de locatie en omgeving in contact treden voor overleg, inspraak 
en goedkeuring. Ontwikkelaars zetten hiervoor ervaren mensen 
in en het gevaar is dat de juist de lokale mensen hiervan de dupe 
worden. Ook op dit punt blijft ÉénHoorn waakzaam. 

Grote Waal
• een geluidswal langs de A7’;
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• toezicht en handhaving stadsstrand;
• aanpak graffiti;
• kruising Weel/Keern/Hoge Vest veilig maken voor fietsers;
• wijkbudget;
• vergroenen van de boomspiegels waarbij de bewoners dit 
 adopteren en onderhouden;
• wijkboa Grote Waal;
• uitbreiding TV de Hulk met padelbanen;
• behoud sportaccommodatie Zwaluwen.

Bangert en Oosterpolder
• een wijkpark langs de N307;
• snelheidscontroles op de Strip;
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• wijkbudget;
• wijkboa B&O polder.

Kersenboogerd
• aanpak overlast centrumgebied;
• uitbreiding cameratoezicht;
• groenonderhoud verbeteren;
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• handhaving; 
• wijkboa Kersenboogerd;
• wijkbudget;
• streven naar een meer gemengde samenstelling van de wijk
 centrumgebied;
• bij kansen voor de Kersenboogerd ook armoedebestrijding
 meenemen. 

Binnenstad
• ondergrondse vuilcontainers;
• herinrichting van het gebied Dal, Spoorstraat, Gedempte 
 Turfhaven tot een aantrekkelijk plein met plantsoen inclusief
 een authentieke muziektent;
• extra veegrondes zwerfvuil in weekend en na evenementen;
• een bijles- c.q. huiswerklokaal waar kinderen de gelegenheid 
 krijgen om in een rustige omgeving, onder begeleiding, 
 huiswerk te maken;
• wijkbudget;
• duidelijke bewegwijzering naar haven en musea;
• snackbar / frietkraam aan de haven;
• wijkboa binnenstad.

Risdam-Zuid/Nieuwe Steen
• revitalisering winkelcentrum de Huesmolen met ook
 woningbouw; 
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• veilige fietsroutes voor m.n. scholieren;
• bijenlinten instandhouden;
• parkeren Nieuwe Steen monitoren;
• beter onderhoud openbare ruimte;
• wijk- of buurtbudget;
• wijkboa Risdam-Zuid/Nieuwe Steen;
• met opknappen stadhuis ook meerwaarde toevoegen voor de 
 omgeving en groenbehoud, parkeren op eigen terrein 
 gemeente; 
• reguleren verkeersstromen;
• realiseren woningen in Nieuwe Steen 6.

Risdam-Noord
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• opknappen sportcomplex HSV/rugbyclub West-Friesland, 
 geen IKEC op deze locatie;
• instellen wijk- en buurtbudget;
• opknappen wijkpark Risdam-Noord;
• wijkboa Risdam-Noord.

Hoorn-Noord en Venenlaankwartier
• opknappen Julianapark;
• terugdringen snelheid, vergroten verkeersveiligheid 
 Willemsweg;
• ondergrondse vuilcontainers;
• in het wijkcentrum komt een bijles- c.q. huiswerklokaal waar 
 kinderen de gelegenheid krijgen om in een rustige omgeving, 
 onder begeleiding, huiswerk te maken;
• aandacht in Poort van Hoorn voor kruising van Dedemstraat - 
 Koepoortsweg;
• wijkbudget;
• wijkboa.

Zwaag/Blokker
• behoud van lokale voorzieningen;
• ondersteuning specifieke activiteiten (carnaval, kermis, 
 jaarmarkt);
• beter onderhoud openbaar groen;
• bijles en huiswerkbegeleiding in wijkcentrum;
• veilige fietsroutes;
• snelheidscontroles op de linten;
• wijk- of dorpsbudget voor verbeteringen in de dorpen.

Vervolg op pagina 16

Wij staan voor goede contacten en samenwerking in de regio en een deugdelijk financieel beleid. Belastin-
gen worden niet meer dan trendmatig verhoogd. Samenwerking tussen de 7 gemeenten gebeurt wat ons 
betreft op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars belangen.
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Bedrijventerreinen
• snelle ontwikkeling fase II Zevenhuis;
• ondersteuning energietransitie en verduurzamen 
 door de ondernemers.
 

1 Karin Hakhoff
2 Guido Breuker
3 Robert Vinkenborg
4 Aart Ruppert
5 André van Beusekom
6 Peter Peerdeman
7 Charles Webster
8 Renata Gravendijk
9 Nils Doodeman
10 Sam Hakhoff
11 Sonja Steiger
12 Amber van Westen
13 Kor de Vries
14 Co van Dijk
15 José Kamphuis
16 Samantha Raats
17 Janus Blouw
18 Yvonne Bikkers
19 Ria Nannings
20 Jan van der Gracht
21 Jeffrey Klerks
22 Ruud Doodeman
23 Mieke Veerman
24 Karin Klerks
25 Paul Blom
26 Manon Doodeman
27 Piet Schipper
28 Gijs Otten
29 Tanja Philipse-Blom
30 Marleen Buijs
31 André Baas
32 José van der Maat
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KANDIDATENLIJST KANDIDATEN TOP 10

KARIN HAKHOFF

‘ Verbinding en samenwerking
 is het beste voor Hoorn’

ROBERT VINKENBORG

‘ Opkomen voor de kwetsbaren 
 en meer woningen’

ANDRÉ VAN BEUSEKOM

‘ Gemeente mag best wat 
 terugdoen voor ondernemers’

CHARLES WEBSTER

‘ Veilig in een stad waar 
 iedereen meedoet’ 

NILS DOODEMAN

‘ Ik wil Hoorn groen houden’

GUIDO BREUKER

‘ Samen met u, het beste voor 
 Hoorn’

AART RUPPERT

‘ Alleen samen kunnen we het 
 beste voor Hoorn realiseren’

PETER PEERDEMAN

‘ Bouwen in én aan een veilige 
 stad’ 

RENATA GRAVENDIJK

‘ Een bruisend en leefbaar 
 Hoorn’

‘Ook jongeren willen een 
toekomst in Hoorn’

SAM HAKHOFF

#1

#3

#5

#7

#9

#2

#4

#6

#8

#10
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