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Hoorn Lokaal uw partij? 

 

Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad. Best belangrijk: de 

mensen die dan worden gekozen zijn bepalend voor de toekomst van de gemeente 

Hoorn.  

U heeft dit keer de keuze uit maar liefst 12 partijen die, nuchter samengevat, alle-

maal het beste voor Hoorn willen en het samen willen gaan fiksen.  

Toch hopen we dat u wilt overwegen om op lijst 9 - Hoorn Lokaal – te stemmen. 

Met voelsprieten in de binnenstad, de wijken, Blokker en Zwaag zijn we als fractie 

goed thuis in Hoorn. Onze opstelling in de gemeenteraad is opbouwend maar kri-

tisch: als geen ander is Hoorn Lokaal de partij die de gemeente bij de les houdt. 

Daarbij zijn en blijven we een onafhankelijke lokale partij: we lopen niet mee, zijn 

niet uit op macht of politieke status, en laten ons niet opjutten door Den Haag.  

 

Hoorn Lokaal laat zich namelijk maar door één vraag leiden:  

‘Wat is goed voor de inwoners en ondernemers van onze stad?’ 

 

Geeft u ons uw stem? Dan zetten wij die in om mee te bouwen aan een gemeente 

waarin iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen.  

Hoorn Lokaal, thuis in Hoorn!  

 

René Assendelft 

 

Lijsttrekker Hoorn Lokaal 



Thuis in Hoorn is 

 

1.  …. een dak boven je hoofd  

 

In heel Nederland is er een groot tekort aan woningen, ook in Hoorn. Bouwprojecten 

moeten voortvarend worden opgepakt, snelheid is geboden.  

De ruimte in Hoorn is wel schaars. Dit betekent dat we vooral niet lukraak moeten 

bouwen, maar met beleid: de juiste woningen voor de juiste groepen. 

De wens van het Rijk, provincie en veel partijen in Hoorn om maar liefst 10 tot 12 

duizend woningen te bouwen, - 40% meer dan we er nu hebben! -, vinden wij verre 

van reëel.  

Met deze ‘ambitie’ raakt Hoorn overvol en zal door de vele hoogbouw het karakter 

van de stad worden aangetast.  

 

 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• zo snel mogelijk 6000 woningen bouwen 

• bouwen voor jongeren en betaalbare starterswoningen 

• woningen die zijn afgestemd op de behoeften van onze ouderen 

• onze inwoners voorrang geven voor betaalbare woningen 

• aan de slag met tiny houses 

• een zelfbewoningsplicht om speculatie tegen te gaan; boetes op lange leegstand 



2. …. fijn wonen in Hoorn  

 

Een veilige en schone omgeving heeft voor ons altijd prioriteit. Hoorn Lokaal ageert 

scherp tegen overlast, graffiti en vernielingen. Hoorn Lokaal wil voldoende groen in de 

wijken en veel zorg en aandacht voor onze parken. 

 

3. …. ontmoeten en plezier beleven in Hoorn 

 

Stad en samenleving kunnen na de afgelopen jaren wel een opkikker gebruiken. Met 

meer buitenruimte voor de horeca hopen we dat Hoorn zich nóg sterker profileert als 

'de terrassenstad aan het Markermeer’ en dat dit een gunstig effect heeft op het win-

kelbestand. 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• extra toezicht op overlast in de wijken 

• aanpak stationsgebied Hoorn Kersenboogerd 

• handen af van Julianapark, geen bomen kappen 

• samen met bewoners het Dwaalpark en recreatiepark in Risdam-Noord opknappen 

• versnelde aanleg van het park Bangert/Oosterpolder  

• meer en betere groenvoorzieningen in de wijken 

Daarom wil Hoorn Lokaal : 

• meer evenementen, bijvoorbeeld de terugkeer van de kortebaandraverij 

• meer ruimte voor buitenterrassen 

• een muziek(talent)tent in het centrum 

• de kermis weer naar de binnenstad 

• op koopavonden gratis parkeren 

• een geweldig stadsstrand 

Thuis in Hoorn is 



4. …. je goed en veilig kunnen verplaatsen in Hoorn  

 

In Hoorn moet wandelen en fietsen, - kortom: bewegen - aantrekkelijker worden. 

Hoorn Lokaal wil fietsers ‘voorrang’ geven. Ons voetgangersgebied moet zo zijn in-

gericht dat het ook voor mindervaliden makkelijk begaanbaar is.     

 

 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• stoepen geschikt maken voor mindervaliden 

• een autovrij Kerkplein en Roode Steen 

• geen doorgaand verkeer meer door het havenkwartier 

• fietsen stimuleren met veilige en prettige fietsroutes en meer fietsenstallingen 

• beweegroutes voor wandelaars en sporters in de wijken, parken en op het stads- 

     strand  

• meer 30 km zones in de wijken  

• een goed bereikbare binnenstad via de, bij voorkeur ondertunnelde, 

     Carbasiusweg 

Het stadsstrand gereed in 2023 

Thuis in Hoorn is 



5. …. kunnen ondernemen in Hoorn  

 

Een stad kan niet zonder ondernemers: zij zijn de motor van bedrijvigheid, werkge-

legenheid en optimisme. Ruim baan voor ondernemerschap! 

 

 

 

6. …. je kunnen inzetten voor Hoorn 

 

Hoorn Lokaal omarmt de vele vrijwilligers van (sport)verenigingen en culturele in-

stellingen die zich met liefde en plezier inzetten voor Hoorn.  

 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• in overleg met ondernemers een optimaal ondernemersklimaat creëren 

• startende bedrijven een steuntje in de rug geven 

• snelle en servicegerichte vergunningverlening voor ondernemers 

• een versnelde aanleg tweede fase Zevenhuis 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• steun geven aan bestaande en nieuwe evenementen 

• opknappen en verduurzamen van accommodaties 

• aandacht geven aan de vele vrijwilligers in onze stad 

• meer aandacht voor Kunst en Cultuur 

• behouden van beschermd stadsgezicht 

Thuis in Hoorn is 



7. …. weten dat er in Hoorn naar je wordt omgekeken  

 

Samen zijn we Hoorn Lokaal! We willen dat iedereen kan en mag meedoen in Hoorn, 

discriminatie op afkomst en geaardheid bestrijden we ten zeerste. We pleiten voor 

extra aandacht voor onze jongeren: zij hebben een lastige tijd achter de rug, wij wil-

len ze weer de blik naar voren meegeven. Laten we samen blijven omkijken naar on-

ze ouderen en degenen die in armoede leven.  

 

 

 

 

Daarom wil Hoorn Lokaal: 

• mentale ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben 

• een wethouder ouderenzorg aanstellen 

• werken aan eenzaamheidsbestrijding 

• actief discriminatie tegengaan 

• gedupeerden van de toeslagenaffaire blijven helpen 

• schuldhulpverlening uitbreiden gemeentelijke ondersteuning voor ouders met een                        

     laag inkomen 

Thuis in Hoorn is 



Wilt u kennismaken met onze fractie en meer weten over de standpunten  

van Hoorn Lokaal?  

 

 

 

www.hoornlokaal.nl 

Contactpersoon Fractie : René Assendelft (lijsttrekker) 

Contactpersoon Bestuur : John Halsema (voorzitter) 

E-mail    : info@hoornlokaal.nl 

Internet    : www.hoornlokaal.nl 

Facebook    : Hoorn Lokaal 

Lidmaatschap   : €  36,00 per jaar 

Ondersteunend lid  : €  15,00 per jaar 

Donaties    : SNS Bank  NL46 SNSB 0947 6698 33 
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