Stellingen
Kieswijzer
Onze standpunten

Lokaal Sterk
In Hoorn, Blokker en Zwaag

Stelling 1

De binnenstad van Hoorn
moet autovrij worden

Mee eens

Hoorn Lokaal wil dat het centrum van Hoorn
autovrij/autoluw wordt.
In diverse steden is gebleken dat dit het
centrum een enorme impuls geeft, het
vernieuwde Kerkplein in Hoorn is hiervan een
goed voorbeeld!
Om een prettig wandel- en fietsgebied te
creëren zouden Roode Steen en Kerkplein
moeten worden afgesloten voor autoverkeer,
en het doorgaand verkeer in het havenkwartier
worden ontmoedigd. De stad moet uiteraard
wel per auto bereikbaar blijven voor bewoners
en hun bezoekers.

Stelling 2

De gemeente moet geld
uitgeven aan extra BOA's
(ordehandhavers)

Mee eens

Hoorn Lokaal wil extra BOA’s. Er komen steeds
meer handhavingstaken op het bordje van de
gemeente en daarvoor hebben we meer
mankracht nodig. Overlast, vervuiling, graffiti in
de wijken: aanpak is hard nodig.
Hoorn Lokaal wil wel dat onze toezichthouders
goed en klantgericht communiceren met onze
ondernemers en inwoners, samen eruit komen
heeft de voorkeur.

Stelling 3

Minimaal 30% van de
nieuwbouwwoningen moeten
sociale huurwoningen zijn

Niet mee eens
Hoorn Lokaal wil dat 30% van de
nieuwbouwwoningen bestaat uit sociale koopén sociale huurwoningen. Alléén sociale
huurwoningen vinden wij niet wenselijk: ook
inwoners met een laag inkomen moeten de
kans krijgen een woning te kopen.

Stelling 4

Als de coronamaatregelen
zijn afgeschaft, mogen
horecaondernemers zelf hun
sluitingstijden bepalen

Neutraal

Hoorn Lokaal kan goed uit de voeten met de
huidige sluitingstijden van de horeca. Het
huidige nachtregime lijkt goed te werken en er
is een goede samenwerking op het gebied van
veiligheid.
Indien ondernemers langer open willen kan dat,
maar ze zullen zelf zorg moeten (blijven)
dragen voor veiligheid en rust in de omgeving.
Hoorn Lokaal denkt overigens dat de horeca de
komende tijd meer geholpen is met ruimere
terrassen en lagere precariobelasting.
Daar maken we ons hard voor.

Stelling 5

Het standbeeld van Jan
Pieterszoon Coen moet blijven
staan op de Roode Steen

Neutraal

Hoorn Lokaal betreurt het dat de discussie over
JP Coen sterk is gepolariseerd: dat schaadt de
stad en zorgt voor tweespalt.
Hoorn Lokaal wil dat in rust verder wordt
gesproken en besloten over hoe om te gaan met
JP Coen. Wij juichen het toe dat er in het heden
discussies worden gevoerd over het verleden:
die gesprekken moeten we blijven voeren.

Stelling 6

De gemeente moet meer geld
uitgeven aan
armoedebestrijding, ook al
moeten inwoners dan meer
belasting betalen.

Mee eens

Hoorn Lokaal vindt dat de gemeente al veel
doet aan armoedebestrijding, maar ziet helaas
ook dat er nog steeds mensen zijn die het
financieel niet redden. Wij roepen op tot
solidariteit: het terugdringen van armoede is in
het belang van ons allemaal

Stelling 7

Er moet meer groen komen in
Hoorn, ook al moeten
parkeerplaatsen hiervoor
verdwijnen

Mee eens

Hoorn behoort tot één van de meest
verstedelijkte gemeenten van Nederland.
Diverse wijken hebben echt te weinig groen!
Volgens Hoorn Lokaal zijn er diverse
mogelijkheden voor het aanleggen of
toevoegen van groenvoorziening zonder dat
daar parkeerplaatsen voor moeten worden
geofferd.
Indien noodzakelijk voor de leefbaarheid van
de omgeving, kan een redelijke hoeveelheid
parkeergelegenheid plaatsmaken voor groen

Stelling 8

De gemeente moet de bouw
van tijdelijke woningen
mogelijk maken

Helemaal mee eens
Hoorn Lokaal ziet tijdelijke woningen als
oplossing voor de woningnood, zeker nu het
soms, om meerdere redenen, heel erg lang
duurt voordat bouwplannen worden uitgevoerd.
Tijdelijke woningen kunnen snel en makkelijk
worden geplaatst; hiermee kan de wachtlijst
voor woningzoekenden worden verkort.
.

Stelling 9

In plaats van strenger
optreden tegen overlast
gevende jongeren, moet de
gemeente geld uittrekken
voor activiteiten voor jongeren

Mee eens

Hoorn Lokaal wil dat jongerenoverlast zoveel
mogelijk samen met de jongeren zelf wordt
opgelost; streng optreden werkt naar onze
mening vaak averechts. Wij maken ons zorgen
over de invloed van twee jaar corona op het
welzijn van de jongeren in Hoorn: studies
wijzen uit dat zij ernstig beperkt zijn in hun
(mentale) ontwikkeling.
Het lijkt ons raadzaam de komende jaren geld
vrij te maken om jongeren weer in beweging te
krijgen en ze goed op weg te helpen

Stelling 10

De gemeente moet het
budget voor stadspromotie
voor toerisme verminderen

Neutraal

Hoorn Lokaal wil dat geld voor stads-promotie
wordt ingezet voor concrete acties om toeristen
naar Hoorn te halen. Te denken valt aan
coupons in Spoor (van de NS) of de Kampioen
(van de ANWB) of combinatietickets met
bijvoorbeeld Amsterdamse musea.
Met een dergelijke praktische invulling zou
Hoorn Lokaal instemmen met het huidige
promotiebudget. Mocht het echter worden
besteed aan het klakkeloos inhuren van
marketing-managers en/of het verzinnen van
slogans, dan mag wat ons betreft het budget
worden verlaagd.

Stelling 11

Woningen moeten vooral
binnen de gemeentegrenzen
gebouwd worden

Mee eens

Binnen de gemeente Hoorn zijn nog diverse
locaties in beeld om woningen te bouwen:
Hoorn Lokaal wil dat hier zo snel mogelijk over
wordt besloten en er met spoed gebouwd gaat
worden. Om het woningaanbod in heel WestFriesland te vergroten roepen wij onze
buurgemeenten op ook daadkracht te tonen en
huizen te gaan bouwen.

Stelling 12

Voor klimaat- en
milieumaatregelen mag de
lokale belasting stijgen

Niet mee eens

Hoorn Lokaal ziet geen reden hiervoor de
lokale belasting op te schroeven.
De gemeente Hoorn neemt al heel veel milieuen klimaatmaatregelen: de overheid stelt
hiervoor geld ter beschikking.
Daarnaast zien we dat innovaties op het gebied
van milieu en klimaat de kosten de komende
jaren naar beneden zullen brengen.

Stelling 13

Hoorn moet samengaan met
de andere West Friese
gemeenten en één grote
gemeente worden

Helemaal niet mee eens

Hoorn Lokaal ziet het niet zitten om samen één
grote West-Friese gemeente te vormen.
Er is een groot verschil in het besturen van de
stedelijke gemeente Hoorn en de overige, meer
landelijke West-Friese gemeenten. Hierdoor
heeft samenvoegen geen zin. Hoorn heeft als
grootste stad wel een leidende functie in de
regio en we verwachten dat dat zo zal blijven.

Stelling 14

Als er te weinig budget voor
jeugdzorg is, moet de
gemeente op andere
voorzieningen bezuinigen

Niet mee eens

Hoorn Lokaal wil dat de gemeente Hoorn de
jeugdzorg betaalt met het geld dat Den Haag
ervoor beschikbaar stelt.
De kosten voor de jeugdzorg zijn al lange tijd
punt van discussie. Nu de gemeente de regie
over de jeugdzorg heeft gekregen krijgen we
steeds meer inzicht in de problematiek van
onze jongeren, maar ook zicht op de kwaliteit
en kosten van de aanbieders van de jeugdzorg.
Hier moeten we scherp op zijn in plaats van
bezuinigen op andere voorzieningen.

Stelling 15

Inwoners die meer restafval
aanbieden, moeten ook meer
betalen

Niet mee eens

Hoorn Lokaal wil het scheiden van afval zo
goed mogelijk gezamenlijk aanpakken in plaats
van inwoners dwars te zitten. Wij zijn van
mening dat de gemeente/HVC op dit moment
te weinig service biedt en dat daar nog volop
kansen liggen: zoals ondergrondse
afvalinzameling en meer plekken om afval in te
kunnen leveren.
Invoering van een tarief voor restafval zorgt
voor dumpingen of afvaltoerisme en daar zit
volgens ons niemand op te wachten

Stelling 16

Binnen de bebouwde kom
van Hoorn mag maximaal 30
km/u worden gereden

Neutraal

Hoorn Lokaal zou het liefst in het centrum en in
alle woonwijken een maximum van 30 km per
uur willen invoeren.
Een lagere maximumsnelheid zorgt immers
voor een veiliger leefgebied.
Op de toegangswegen naar de wijken en het
centrum willen we wel een hogere snelheid
houden om daar het verkeer goed te laten
doorstromen.

Stelling 17

Statushouders (vluchtelingen met
een verblijfsvergunning) mogen
geen voorrang krijgen op een
sociale huurwoning

Mee Eens

Hoorn vangt veel statushouders op, Hoorn
Lokaal vindt dat een goede zaak. Echter, dat
vluchtelingen automatisch voorrang hebben op
sociale huurwoningen vindt Hoorn Lokaal niet
goed uit te leggen: er is immers een groot
woningtekort en de wachttijd voor alle
woningzoekenden is enorm hoog! Hoorn
Lokaal pleit ervoor dat de gemeente Hoorn een
redelijk maximum aantal sociale huurwoningen
beschikbaar stelt voor statushouders zodat
sociale huurwoningen eerlijker kunnen worden
verdeeld.

Stelling 18

In de stedelijke gebieden van
de gemeente Hoorn mag
meer hoogbouw (8 of meer
verdiepingen) komen

Mee eens

Hoorn Lokaal vindt dat daar waar gewoond en
gewerkt wordt, meer hoogbouw mag komen.
Reden hiervoor: het enorm hoge woningtekort.
Acht verdiepingen is voor ons het maximum;
meer dan acht verdiepingen is alleen
bespreekbaar na zeer uitgebreide Hoogte
Effect Rapportage én overleg met
omwonenden.
.

Stelling 19

Om kosten te besparen mag
de gemeente sportclubs
dwingen om samen te gaan

Mee eens

Hoorn Lokaal denkt dat het samenvoegen van
sportclubs een oplossing is wanneer clubs
financieel in de problemen komen. Willen we
kunnen blijven sporten, dan moeten we
verstandig handelen.
Vooral veldsporten zijn voor de gemeente
kostbaar: velden aanleggen en onderhouden is
duur. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren een
verschuiving naar meer individueel sporten.
Clubs kampen daardoor met een terugloop van
het aantal leden: samengaan kan dan
noodzakelijk zijn.

Stelling 20

De gemeente moet meer geld
uitgeven aan kunst en cultuur

Mee eens

Hoorn Lokaal wil dat de gemeente meer geld
uitgeeft aan kunst en cultuur.
Hoorn staat in Noord-Holland in de top-3 van
monumentensteden: daar zijn we trots op en
dat willen we zo houden.
Daar is geld voor nodig, maar dat betaalt zich
uiteindelijk weer terug: kunst en cultuur
brengen levendigheid in de stad en maken de
stad aantrekkelijk voor zowel de inwoners als
bezoekers van buiten.

Stelling 21

De gemeente moet meer geld
uitgeven aan de integratie van
statushouders
(vluchtelingen met een
verblijfsvergunning)

Niet mee eens

Volgens Hoorn Lokaal is het niet nodig extra
geld te besteden aan de integratie van
statushouders.
De gemeente Hoorn heeft enkele jaren geleden
al het initiatief genomen om statushouders
langer te begeleiden dan wettelijk verplicht is.
De nieuwe inburgeringswet, ingegaan per
januari jl, geeft de gemeente bovendien meer
regie en verantwoordelijkheid. Hoorn Lokaal
denkt dat hiermee voor betere opvang en
begeleiding kan worden gezorgd, zonder dat dit
meer geld hoeft te kosten.

Stelling22

De gemeente moet de
verwijderde zebrapaden in
Hoorn terugplaatsen

Neutraal

Hoorn Lokaal stelt voor dat dit per situatie nog
eens bekeken wordt. Zebrapaden zijn
belangrijke schakels in de verkeersveiligheid,
het gebeurt niet vaak dat deze weg worden
gehaald. Hoorn Lokaal vindt het daarnaast
minstens zo belangrijk dat beoordeeld wordt of
de zebrapaden goed verlicht en duidelijk
aangegeven zijn.

Stelling 23

Om gemeentelijke
voorzieningen te verbeteren
mag de OZB (belasting op
huizenbezit) omhoog

Neutraal

Hoorn Lokaal acht het niet fair om alleen
huiseigenaren extra te belasten om
voorzieningen te verbeteren.
De OZB is voor de gemeente de grootste
‘eigen’ inkomstenbron.
Uit deze inkomsten worden gemeentelijke
voorzieningen betaald waar zowel
huizenbezitters als huurders gebruik van
maken.
Pas als gemeenschappelijke voorzieningen
dreigen te verdwijnen door geldgebrek bij de
gemeente is een zeer geringe stijging van de
OZB bespreekbaar.

Stelling 24

Hoorn moet zo snel mogelijk
energieneutraal worden

Niet mee eens

De gemeente Hoorn heeft zich tot doel gesteld
in 2040 energieneutraal te zijn. Hiermee lopen
we 10 jaar vooruit op de landelijke doelstelling
van 2050; een mooie, uitdagende doelstelling
die wat Hoorn Lokaal betreft niet verder
geforceerd hoeft te worden.

Stelling 25

De gemeente moet mensen
met een bijstandsuitkering
verplichten een tegenprestatie
te leveren in de samenleving

Mee eens

Hoorn Lokaal vindt dat mensen in de bijstand
een tegenprestatie moeten leveren. Over de
invulling van de tegenprestatie moet goed
worden nagedacht: deze moet voor
betrokkenen leiden tot meer kans op de
arbeidsmarkt

Stelling 26

Elke wijk moet een eigen
budget krijgen om de natuur
in de wijk te verbeteren, ook
al kost dit meer geld

Mee eens
Diverse delen van Hoorn hebben écht te weinig
groenvoorziening; alles wat helpt om dat te
verbeteren moet volgens Hoorn Lokaal worden
aangemoedigd. Groen bevordert de
leefbaarheid in de wijk.
En als bewoners de gelegenheid krijgen om
zelf de wijk groener te maken heeft dat ook nog
een positieve uitwerking op de saamhorigheid.

Stelling 27

De gemeente mag
meebetalen aan zwemlessen
op scholen.

Neutraal

Zwemonderwijs via basisscholen vergt veel
organisatie van de scholen. Het gaat ook ten
koste van reguliere lestijd en het zorgt ervoor
dat er een enorme verantwoordelijkheid bij de
leerkrachten komt te liggen. De huidige
systematiek van zwemlessen voldoet, zowel de
Waterhoorn als zwemscholen verzorgen het
zwemonderwijs. Ouders met een laag inkomen
kunnen gebruik maken van financiële
ondersteuning door de gemeente.
Hoorn Lokaal zou schoolzwemmen alleen
willen invoeren als blijkt dat in bepaalde wijken
het zwemonderwijs bij bepaalde groepen
achterblijft.

Stelling 28

In Hoorn moet meer
cameratoezicht komen, ook al
gaat dat ten koste van de
privacy

Mee eens

Hoorn Lokaal is van mening dat cameratoezicht
niet meer is weg te denken uit onze
samenleving.
Het voorkomt overlast en criminaliteit en helpt
bij opsporing.
Kortom: het draagt bij aan een veiliger
omgeving, en dat weegt voor Hoorn Lokaal
zeer zwaar!

Stelling 29

In Hoorn mogen meer
evenementen komen, ook al
leidt dit tot overlast

Mee eens

Hoorn Lokaal is een voorstander van meer
evenementen: ze horen bij de stad Hoorn,
geven reuring, bieden ontspan-ning en plezier
en zijn belangrijk voor horeca en ondernemers.
Zeker na de beperkingen van de afgelopen
jaren is het belangrijk dat Hoorn weer gaat
bruisen. We willen wel een goede spreiding
over de stad en zien het toekomstige
stadsstrand als evenementenlocatie.
Een grote wens van Hoorn Lokaal is dat de
harddraverij terugkomt naar de stad!

Stelling 30

In het centrumgebied van
Kersenboogerd moeten
sociale huurwoningen
gesloopt worden om
koopwoningen te bouwen

Niet mee eens

Hoorn Lokaal is alleen voorstander van het
slopen van huizen die niet meer bewoonbaar
zijn, en dat geldt niet voor de woningen in het
centrum van de Kersenboogerd.
Overigens heeft Hoorn Lokaal wel zorgen over
de leefbaarheid in het centrum gebied van de
Kersenboogerd. Wij zien dat niet opgelost door
het slopen van sociale huurwoningen, maar
denken eerder aan het inzetten van
buurtconciërges.

