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Kies voor de Samenleving

De Hoornse Senioren Partij (kortweg HSP) is een onafhankelijke partij. In Nederland
is iedereen gelijkwaardig en we verzetten ons tegen iedere vorm van discriminatie of
uitsluiting. Zo staat de term "Senioren" voor ons dan ook voor alle groepen van de
samenleving, voor iedereen. Mooier gezegd we gaan voor de belangen van senioren
van toen, van nu en van straks; we zijn er voor iedereen! In Nederland is iedereen
gelijkwaardig.
De HSP onderschrijft van harte de aanbevelingen van de Ouderen Raad Hoorn,
zoals bijvoorbeeld: Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Zij moeten optimaal gebruik kunnen maken van bestaande
voorzieningen en regelingen. Zie ook www.ouderenraadhoorn.nl
In dit verkiezingsprogramma presenteren wij onze belangrijkste standpunten.

1. Ouderen en Zorg
Duidelijk is dat we met grote veranderingen te maken hebben en dat er nogal wat
mis is. Ouderen zijn door veranderende wetgeving in problemen geraakt.
Landelijk komt de overheid nu met meer geld over de brug. Lokaal zal bepaald
moeten worden wat noodzakelijk is en wat prioriteit heeft. De HSP is alert bij
kwesties die de ouderen raken want deze groepering beschikt over weinig middelen
om aandacht op te eisen. Aandachtspunten zijn:
Veiligheid
Betere informatie voor wat betreft de veiligheid. Het komt nog teveel voor dat
ouderen worden bedreigd, beroofd of zelfs in hun huis overvallen.
De informatie hierover dient te worden verbeterd. Bijvoorbeeld door het verstrekken
van een uitgebreide folder met wat te doen om zich beter te beveiligen.
Wonen
Bij behoefte aan zorg: Voorrang bij toewijzing van een meer geschikte woning en/of
souplesse bij de toewijzing van woningaanpassingen en benodigde hulpmiddelen
zoals een traplift.
Informatievoorziening
Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Dat geldt ook in
de toekomst. Er zal hier dan ook door iedere instantie rekening mee gehouden
moeten worden, zeker door overheids- en semioverheidsinstanties. (Dit geldt ook
voor jongere mensen met een beperking).
Bank
Ook banken moeten hier rekening mee houden. Het verminderen van automaten
mag zeker niet ten koste van ouderen en mensen met een beperking gaan.
Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben
dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook
het plaatsen van een postbus vinden wij belangrijk.
Gemeentelijke diensten
Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via internet kunnen
handelen.

Verzorging
Geld dat het rijk voor dit doel beschikbaar stelt, dient volledig hieraan besteed te
worden, een eventueel overschot mag niet aan de algemene middelen worden
toegevoegd. Dit geld is voor de hulp in welke vorm dan ook. Nu is er reeds een tekort
aan verpleegkundigen. Dit plus de toenemende vergrijzing maken
stimuleringsmaatregelen richting de betreffende HBO opleidingen noodzakelijk.
Hulp
We willen aanspreekbare deskundige personen in de wijken voor dienstverlening,
zoals voldoende gezondheidszorg, politie, sociale raadslieden en genoeg mensen
die helpen met formulieren en andere problemen.
Het dementievriendelijk maken van onze gemeente moet worden voortgezet.
Zet WMO gelden in waarvoor ze bedoeld zijn, we willen geen wachtlijsten voor
huishoudelijke- en andere hulp.
Aanbieden van verschillende vormen van dagbesteding voor mensen met allerlei
beperkingen is belangrijk.
Vervoer
Het OV dient, bij wooncentra met veel ouderen, voor de deur een halte aan te bieden
en het is zeer wenselijk dat gemeenten voor ouderen (65+) gratis openbaar vervoer
(OV) regelen.
De busjes met betrekking tot de WMO dienen beter op de besteller te worden
afgestemd. Niet meer dan 15 minuten eerder of later en zeker niet wegrijden als men
nog niet gereed is. De mogelijke inzet van speciale buurtbussen met een route langs
diverse tehuizen, rekening houdend met begin en eindtijd van ouderenactiviteiten in
de buurthuizen, is het onderzoeken waard.
Mantelzorg
Mantelzorg verdient extra aandacht. De HSP vindt dat op alle zorgtaken in de
breedste zin van het woord, dus ook voor de mantelzorgers, goed beleid moet
komen. De belasting van de mantelzorgers is nog toegenomen. Laten we er met z’n
allen voor zorgen dat voor mantelzorgers voldoende respijtzorg ingekocht wordt en
dat dit ook bekend gemaakt wordt. (Respijtzorg is tijdelijke extra zorgverlening die de
mantelzorger in staat stelt er een keertje even tussen uit te kunnen). Wij zullen ons
sterk maken om alle mantelzorgers, waar mogelijk, te steunen.
Mantelzorgers dienen gebruik te kunnen maken van een gratis parkeerplek bij de te
helpen/verzorgen persoon. Bij woningtoewijzing dient voorrang verleend te worden
aan mantelzorger en/of hulpbehoevende, indien zij dichter bij elkaar willen wonen.
Ofwel de mantelzorger, ofwel de hulpbehoevende kan dan, desgewenst, verhuizen.
Eén royale woning met gescheiden wooneenheden is ook een optie.
Eenzaamheid
Voor alleenstaande ouderen valt eenzaamheid meestal zwaar. Mensen in hun
omgeving kunnen hier iets aan doen. Deelnemers aan de bewoners-overleggen
kunnen acties ondernemen om buren te bezoeken, bijvoorbeeld met de vraag samen
boodschappen te doen of te wandelen. Een praatje maken ligt het meest voor de
hand. Ken uw buren en geef aandacht. Wijs op de mogelijkheden in wijkcentra om te
bewegen (gymmen), andere leeftijdgenoten te ontmoeten enz.

Ouderenzorg is niet alleen een kwestie van geld. Allereerst dient bekeken of men
met van rijkswege verstrekte gelden toekomt, pas daarna overwegen we wat verder
nodig is. Ouderenzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, de overheid
onderschrijft Het Manifest en heeft toegezegd middelen beschikbaar te stellen.
Gemeenten geven aan wat nodig is en zorgen met ketenpartners dat de middelen
naar behoefte besteed worden.
Dementie
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers moet extra huishoudelijke
hulp inzetbaar zijn en blijven. Dit geldt ook voor hulp met het invullen van
formulieren. Zorg er voor dat wachtlijsten voor huishoudelijke- en andere hulp kort
blijven.

2. Woningbouw en wonen
Bij kantoren is er landelijk reeds tientallen jaren een groot overschot. Daar tegenover
staat een groot en stijgend tekort aan sociale huurwoningen, aan huurwoningen met
een huur dicht boven de liberalisatiegrens en aan nieuwbouw van goed betaalbare
koopwoningen. Ook in Hoorn is dit, in gematigde vorm, terug te zien. In feite zou er
voldoende passende woonruimte tegen kostprijs beschikbaar moeten zijn voor iedere
lokale meerderjarige woningzoekende met een laag- tot en met een middeninkomen.
Er zijn meer sociale huurwoningen nodig dan thans in afspraken geregeld is.
Er zijn niet alleen meer sociale huurwoningen nodig, maar ook voldoende woningen
met een huur dicht boven de liberalisatiegrens (€ 710,68 prijspeil 2016 t.e.m. 2018).
Ook redelijk geprijsde koopwoningen moeten meer gebouwd worden. Deze
koopwoningen en huurwoningen in het middensegment zijn noodzakelijk voor
doorstroming op de woningmarkt.
Een extra mogelijkheid, tussen huur en koop in, zijn kleine wooncoöperaties van
mensen met een middeninkomen. De leden laten bouwen en gaan in de huizen
wonen, terwijl er in die constructie toch gelegenheid is om te kunnen huren.
Flexwoningen: Bij een wat ruimere beschikbaarheid van woningen is er flexibiliteit bij
acute woningvraag. Nu is die flexibiliteit er niet. Bij goed betaalbare (huur)woningen
is er krapte. We streven naar aanpak van die krapte, maar zolang dit niet opgelost is
kunnen flexwoningen (gegroepeerde, kleine, tijdelijk geplaatste wooneenheden)
verlichting brengen. Daar kunnen dan acute noodgevallen (spoedzoekers) voor wie
de gemeentelijke noodopvang normalerwijs niet nodig is, terecht. (Het vinden van
locaties is een punt van zorg.)
De wetgever verbiedt dat personen langer dan 2 jaar in dit type woningen verblijven.
Binnen twee jaar dient er dus andere woonruimte beschikbaar te zijn. Dit betekent
bouwen van gewone woningen. Aangezien er na vollopen van het flexwoningenbestand, er voor nieuwe gevallen weer geen oplossing is, moet de doorstroom van
de flexwoningen nog versneld. Ook dit betekent bouwen.
Door de grote woningkrapte elders dreigt een grotere instroom vanuit buiten de regio.
Dit bedreigt vooral de middeldure huur- en koopwoningen. Er moet onderzocht
worden of Hoorn de instroom van buiten de regio af kan remmen.

Bij wonen legt de HSP de eerste prioriteit bij beschikbaar en betaalbaar en de
tweede bij duurzaam. Dit geldt ook bij renovatie.
Oprichting van woongemeenschappen voor senioren, verdient onze volle aandacht.
Vanwege het langer zelfstandig thuis willen (moeten) blijven wonen, zijn woningaanpassingen nodig.
De gemeente dient kleine bedrijvigheid te stimuleren. Het gaat niet alleen om op
bescheiden schaal financieel investeren in broedplaatsen voor innovaties, maar
vooral om het faciliteren daarvan. De aanpassing van het woningbestand van Hoorn
aan nieuwe inzichten, vereist een grote inspanning. Duurzaam, levensloopbestendig,
goed en veilig en toegankelijk voor scootmobielen en rollators.

3. Woonomgeving
Zorg voor goed toegankelijke openbare ruimten. Bijvoorbeeld “schuifelroutes”,
toegangswegen naar wooncomplexen voor mensen met beperkingen en voor
ouderen.
Wij zijn sterk voorstander van ondergrondse afvalcontainers.
Het is van groot belang dat er voor etagewoningen en voor de binnenstad, op korte
termijn, meer mogelijkheden komen tot het gescheiden aanbieden van afval.
Vliegverkeer dreigt te gaan bijdragen aan de geluidshinder. De HSP wil dat de regio
oppositie voert tegen de grote uitbreidingsplannen met vliegveld Lelystad, waaromheen minstens gedurende een aantal jaren de vliegtuigen routes op beperkte
hoogte gaan volgen.

4. Bestuur
Het is niet direct noodzakelijk dat een wethouder met spoed in Hoorn gaat wonen
want dit beperkt de kandidaatskeuze en hierdoor de kwaliteit van het
gemeentebestuur te veel. Wonen op grote afstand is onwenselijk, maar regionaal
kan uitstekend een kandidaat gevonden worden. Per jaar kan de gemeenteraad
herbezien of de wethouder nog buiten de gemeente mag wonen.
Hoorn heeft ruimtegebrek. Een regionale fusie kan o.a. dit probleem oplossen. De
gemeente Hoorn wil voor de regio West-Friesland meer zijn dan wat nu mogelijk is.
Gebiedsuitbreiding zou de kans op wonen en werk voor een ieder doen toenemen.
Eenvoudige diensten zoals een paspoort aanvragen of een verhuizing doorgeven
moeten digitaal simpel afgehandeld kunnen worden. Niet iedereen kan hier echter
mee omgaan. Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via
internet kunnen handelen. Er zullen altijd inwoners zijn, veelal ook ouderen, die niet
digitaal bereikbaar zijn. Daar zal de Gemeente via de klassieke route, rekening mee
moeten houden.

5. Verkeer
Gestreefd moet worden naar beperking van het forensenverkeer. De computertechnologie werkt vanzelf in die richting, maar verder is het belang van de
broodnodige koppeling van werk en woonplaats nog volledig onderbelicht.
De instroom van woningzoekenden met werk buiten de regio neemt toe. Dit drijft de
huizenprijzen op. Die instroom dient daarom afgeremd te worden.

De HSP wil een nog betere mobiliteit voor alle inwoners van Hoorn en de gasten van
Hoorn. Denk bijvoorbeeld aan de instelling van een elektrische buslijn op een
cirkeltraject in de binnenstad zonder vaste stopplekken, maar waar men op veel
punten kan aangeven dat men wil in- of uitstappen. Onze partij is voorstander van
gratis openbaar vervoer binnen Hoorn voor gezinnen en personen die van een
uitkering of van een minimuminkomen moeten rondkomen en ook voor
schoolgaande jongeren die door een gebrek niet kunnen fietsen.
Van de koopzondagen wordt thans beperkt gebruik gemaakt. Super koopzondag
heeft echter een bijzondere betekenis, bijna alle winkels zijn dan open, het zorgt voor
meer drukte. Ook uit de regio komen bezoekers naar de stad. De drukte die daar het
gevolg van is zou verkeersoverlast met zich brengen, onder andere door
zoekverkeer naar een parkeerplaats. Betaald parkeren zorgt voor spreiding.
Parkeren op zondag is al gratis behalve op de laatste zondag van de maand
(Superkoopzondag) dan is het zo druk dat regulering nodig is.
De HSP is voorstander van gezamenlijk gebruik van duurzame kleine
vervoermiddelen, in bezit van inwoners of bedrijven, waarbij burgers participeren en
uitvoeren en de gemeente faciliteert.
Het streven is de binnenstad meer autoluw te maken maar auto’s kunnen niet
geweerd worden als er geen alternatieven zijn. Met voldoende nieuwe
parkeergelegenheid buiten het centrum komt men hieraan tegemoet.
Ook een herziene verkeerscirculatie zou kunnen helpen. Een grondig onderzoek
hiernaar vinden wij noodzakelijk.
De gemeente dient voldoende geld uit te trekken voor goed en veilig fietsverkeer.
Met name de veiligheid van de fietser naast een overzichtelijke rijweg moet voorop
staan. Scholieren die per fiets komen hebben baat bij een goede route. Plannen die
zeer hoge investeringen vragen zoals voor een Keern-fietstunnel bekijken wij echter
zeer kritisch.

6. Statushouders
Hoorn dient de haar toegewezen statushouders goed te ontvangen en te begeleiden
op weg naar integratie. Bij deze taakstelling is de HSP voor een betere spreiding
over de wijken en voor goede begeleiding gedurende meer dan één jaar. Koppeling
aan vrijwilligers, maar ook gemeentelijke coördinatie, zijn hierbij belangrijk. Vlotte
integratie van nieuwkomers is noodzakelijk. Dit niet te verwarren met assimilatie: dat
is een proces van vele jaren.
Integratie van personen van niet-Nederlandse afkomst is belangrijk. Verder leren na
het afleggen van het Inburgeringsexamen moet ondersteund worden, bijvoorbeeld
door een bijdrage in de studiekosten. Bij het zich eigen maken van het Nederlands
kunnen er, vooral bij analfabete nieuwkomers, problemen optreden. Wij pleiten dan
voor de mogelijkheid om in de praktijk, middels werk/vrijwilligerswerk de taal te leren.
Dus in ieder geval participatie!

7. Sociaal beleid: onze aandachtspunten
 Een goede begeleiding van economisch en/of sociaal zwakkeren is van groot
belang.
 De HSP is alert bij kwesties die ouderen kunnen raken. Wij steunen initiatieven
voor bijvoorbeeld kangoeroewoningen (twee woningen bij elkaar, één voor de
ouderen en één voor mantelzorger met gezin), en voor blijvende niet-digitale
bereikbaarheid van instanties.
 Jongeren en begeleid wonen: het is van belang dat de begeleiding veel beter
wordt, vooral bij de jongeren thuis in de woning van de instelling.
 Schuldhulpverlening: de huidige procedure duurt veelal (vooral bij de zwaardere
gevallen) te lang. Door een zwakte in de wetgeving kunnen tijdens de
inventarisatie-periode gerechtsdeurwaarders beslagleggingen doen (terecht of
niet terecht). Pas na gerechtelijke uitspraak worden zaken stopgezet. In
Nederland wordt iemand in een schuldenpositie, door boetes en incassokosten
snel verder het moeras ingeduwd. Recent komt hier meer aandacht voor.
Armoedebestrijding in een vroeg stadium beperkt of voorkomt volgschade,
zowel economisch als emotioneel. In het geval dat een schuldenpositie iemand
plotseling overkomt kan een lening van de gemeente uitkomst bieden.
Gemeente en woningbouwcorporatie dienen vlot contact op te nemen bij
signalen van schuldopbouw. Schuldhulpverlening en soms een financiële
injectie, kunnen uitkomst bieden. Overigens werken gemeente en corporatie al
aan snellere interventie.
 Mensen die een uitkering ontvangen kunnen via een proces van tegenprestatie
weer in een werkkring terechtkomen. Bij langdurig werkelozen biedt omscholing
regelmaat en meer kans op werk. Dit geldt vooral voor mensen die nog niet ver
van de arbeidsmarkt af staan. Vrijwilligerswerk is echter veelal een prima
alternatief. Indien er echt geen kans op een werkkring meer is dient de overheid
geen sollicitatieplicht meer op te leggen.
 Wij zijn voorstander van herinvoering van schoolzwemmen. In de waterrijke
omgeving van Hoorn en West-Friesland is dat nodig. Het benaderen van ouders
van niet-Nederlandse afkomst verdient daarbij apart aandacht.

8. Economie en financiën
Hoorn heeft een sluitende begroting en dat willen wij zo houden. Bij beoogde grote
investeringen zoals voor de, vanwege de situatie, zeer dure Keernfietstunnel zijn wij
zeer kritisch ten aanzien van de kosten/baten verhouding. Hoge investeringen
drukken lang op de begroting en daarmee komt onder andere ook sociaal beleid voor
vele jaren onder druk te staan. De HSP is uiteraard voor verfraaiing en verbetering
van de stad en versterking van de economie. Een aantal aandachtspunten:
Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen zijn voor velen een uitkomst. Zo nodig kan hier meer geld voor
uitgetrokken worden.
Lokale lasten voor bedrijven
Bedrijven dienen bij te dragen aan de Hoornse economie, wel dient de gemeente
bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren.

Sluitingstijden Horeca
De huidige regeling biedt voldoende mogelijkheden. Eventueel eerder sluiten staat
iedereen vrij.

Hondenbelasting
Verlaging van de belasting is wel bespreekbaar maar beter is de belasting als
doelbelasting te zien b.v. om uitlaatplaatsen te creëren of door ontstane
verontreiniging op te ruimen.
Toeristenbelasting
De HSP vindt (de her)invoering van de toeristenbelasting prima. Zeker als daarmee
geïnvesteerd kan worden in de promotie van Hoorn.

9. Veiligheid
De gemeente Hoorn dient zo mogelijk mee te werken aan gereguleerde wietteelt.
Het toestaan van aan regels gebonden teelt en levering aan geregistreerde
wietshops maakt de gehele keten legaal. Dit ondermijnt het illegale circuit en maakt
de aanpak daarvan eenvoudiger. Wie teelt de wiet? Hoe is de kwaliteit. Met
gereguleerde telen heeft de overheid toezicht op hoeveelheden en kwaliteit.
Reclame en werving dienen verboden te blijven.
Er zijn meer ordehandhavers (BOA’S) in de wijken nodig. De veiligheidsambitie van
de gemeente zorgt voor beleid op dit punt. Daar zit een financiële consequentie aan.
Meer en vaker toezicht in de wijken gepaard aan controle op gedrag zal de
leefomgeving goed doen. Dit stimuleert sociale controle en een fijne leefbaarheid
voor iedereen.

10. Kwaliteit van het ambtenarencorps
De kennis en kwaliteit van de ambtenaren is hoog. Dat moeten wij zo houden.
Helaas is er onder druk van de recessie krapte in de bemensing ontstaan. Dit
gecombineerd met een lichte vergrijzing, vraagt om alertheid en om aanvulling op
korte termijn. Daarom zijn wij voorstander van het aanstellen van extra ambtenaren
die na een inwerkperiode de kwaliteit, als het ware geruisloos, in stand zullen
houden.

11. Investeren in innovatie, onderwijs en communicatie
Stilstand betekent achterop raken. Vooruitgang ontstaat door krachten te bundelen,
kennis te delen en weg te zetten in veranderingen. Lokale initiatieven aangaande
onderwijs en innovatie steunen wij van harte. Wij willen daar bij betrokken zijn en
blijven.
De HSP vindt het van belang dat iedere burger/inwoner van Hoorn zich blijft
ontwikkelen. Dit kan alleen dan als onderwijs goed geregeld is. De ambitie is dan ook
om dit in de gemeente professioneel te laten verzorgen en op elkaar af te stemmen
voor jong en oud. Scholing vindt plaats in diverse vormen zoals we die momenteel
kennen en vallen onder de wet en leerplicht maar ook via informeel leren (leren door
te ervaren). Dit geldt voor leerlingen én voor volwassenen.

We zien graag in de breedste zin toe op goed, doorlopend en variabel onderwijs. Dit
start ongeveer bij zwemonderwijs aan peuters en loopt voorbij de zogenoemde
“knoppencursus” voor senioren. Het aantal 6 en 7 jarigen dat niet kan zwemmen is te
groot doordat dit niet betaald kan worden of door culturele achtergrond.
Ook de HSP vindt dat de gemeente niet over de kwaliteit van het onderwijs gaat
maar wel moet mee-investeren in de veiligheid (geen gebruik van verboden middelen
die het onderwijsproces negatief beïnvloeden) en gezondheid (goede voeding) en
daarop dus ook een controlerende en preventieve functie heeft.
Onder het thema “een leven lang leren” heeft de HSP een heldere visie op onderwijs.
We zien op capaciteiten en behoefte toegespitste scholing als mogelijkheid om het
aantal vroegtijdige schoolverlaters, senior-werklozen en sociaal-geïsoleerden terug
te dringen.
Hand in hand met ons idee over onderwijs streeft de HSP naar veranderingen die tot
verbeteringen leiden. Zo dienen nieuwe ideeën verwerkt bij diensten en processen,
die plaats kunnen vinden binnen organisaties, maar ook binnen bredere sociale
verbanden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we iPad/beeldtablet projecten bij de zorg en
de hulpverlening stimuleren en ook bij gevoelens van eenzaamheid (e-Hulp).
De HSP ziet dat kennis van technieken, inzichten, én het gedrag van burgers in de
samenleving, van cruciaal belang zijn om tot echte innovaties te komen. Wij
ondersteunen het streven om technische mogelijkheden en sociale ‘wensen’ samen
te brengen. De gemeente Hoorn staat er goed voor maar we mogen niet achterover
gaan leunen.
Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via internet kunnen
handelen. Er zullen altijd inwoners zijn, veelal ook ouderen, die niet digitaal
bereikbaar zijn. Daar zal de gemeente via de klassieke route rekening mee moeten
houden. Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Dat
geldt ook in de toekomst. Iedere instantie moet hier rekening mee houden, zeker ook
overheids- en semioverheidsinstanties. Dit houdt vaak ook de noodzaak in van
beschikbaarheid van een papieren versie.
De HSP is nauw betrokken bij wat bewoners ervaren en/of meemaken. We bezoeken
structureel alle buurt-overleggen (bewoners- c.q. wijkoverleg). We participeren daarin
en roepen bewoners op om ons te informeren daar waar ze ons (de politiek) in nodig
denken te hebben en maken dergelijke zaken bespreekbaar. We zijn er ook om
burgers aan te moedigen zelf initiatieven te nemen om de omgeving veilig te houden.
Wij willen hoog (blijven) inzetten om dergelijke vormen van overleg bij te wonen en in
gesprek te blijven met onze achterbannen. Dat wil zeggen dat we als fractie het als
onze plicht zien beter bereikbaar te zijn. Qua omvang kunnen en zullen we als HSP
ook met een portefeuilleverdeling gaan werken.
Wij staan voor bereikbaarheid van de gemeente, aangaande allerhande vormen van
service en praktische zaken, zowel digitaal als analoog. Immers communiceren is
niet alleen zenden; communicatie vindt alleen daar plaats waar zender en ontvanger
elkaar respecteren en open staan voor elkaar waardoor interactie ontstaat.

12. Cultuur, Sport en Recreatie
Hoorn kent tal van grote en kleine initiatieven ten aanzien van cultuur en recreatie.
Door niet te centraliseren zijn er mogelijkheden voor iedere inwoner dichtbij en
bestaat het ook overal. Door hier veel mee in aanraking te komen ontstaat interesse.
Bovendien is er geen gebouw beschikbaar en nieuwbouw is te duur.
Bij ondersteuning van kunst geldt: Lokaal heeft Hoorn een opdracht naar haar
amateurs en secundair naar profs. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het
welbevinden van onze inwoners en de cohesie in de maatschappij.
Het zou een goede zaak zijn onze bibliotheken (waar je ook gratis mag internetten)
extra uren open te stellen en zeker ook om op de zondagen open te zijn. Goed voor
de jongeren, die vaak weinig lezen, en goed voor de recreatie.
Als sportaccommodaties goed geoutilleerd zijn dan kunnen verenigingen zich positief
en professioneel ontwikkelen. De gemeente werkt aan vernieuwde sportcomplexen.
Zo nodig kan het budget hiervoor verhoogd. Sportverenigingen dienen bereid te zijn
tot het gezamenlijk gebruik maken van sportcomplexen.
De HSP vindt dat sportverenigingen uniek kunnen zijn in wat ze aanbieden. Daarbij
moeten verenigingen elkaar versterken en niet als concurrenten zien.

13. Milieu
Investeringen in duurzaamheid worden in de eerste plaats door bedrijven,
verhuurders en woningeigenaren gedaan. Voor woningeigenaren kan verduurzaming
van de woning lastig liggen, planmatige ondersteuning is nodig en enige subsidie kan
daarbij behulpzaam zijn.
Door de klimaatverandering blijkt de heftigheid van buien in Nederland vooralsnog
toe te nemen. Verwerking daarvan levert te grote piekbelastingen voor de
waterafvoer. Er dient naar toegewerkt dat de tuinen in Hoorn voor tenminste 30%
een waterdoorlatend oppervlak krijgen. Met beplanting is nog beter voor het milieu.
Er is gemeentebeleid voor het kappen van bomen. Enige aanscherping is nuttig maar
vooral zorgvuldigere handhaving.
Groen in de gemeente Hoorn is er voor en door ons allemaal.
Mooie parken om in te wandelen en te fietsen, te spelen of zomaar te zitten zijn
waardevol voor plezierig en gezond leven in onze stad. Wij willen blijven investeren
om onze stadsparken te behouden en nog mooier maken met aandacht voor
biodiversiteit van de beplanting voor een gezond leefklimaat. Onderzoeken wijzen uit
dat mensen in een groene omgeving gelukkiger en rustiger worden.
We staan helemaal achter Operatie Steenbreek (tegel uit de tuin/plant erin). Om een
bijdrage te leveren aan een beter klimaat is de richtlijn om minimaal 30% van de
tuinen uit groen te laten bestaan. We willen onze inwoners hierin stimuleren.
We zijn positief over de activiteiten van natuureducatie voor de jeugd zoals
bijvoorbeeld MAK Blokweer die organiseert en schooltuintjes. Een pluim geven we
aan initiatieven als Stadslandbouw, dat voor iedereen een voorbeeldfunctie kan zijn
en waar jong en oud veel van kunnen leren.

14. Tenslotte
Net als andere partijen streven ook wij naar het inbrengen van onze ideeën in een
college waarin wij een wethouder hebben. Of dit ook realiteit wordt hangt van uw
steun af die we mogen ontvangen op 21 maart! Lukt dit niet in de coalitie dan nemen
we plaats in de oppositie waardoor wij nog altijd een constructief bijdragen zullen
blijven leveren aan het gemeentebeleid.
De HSP luistert naar u en is er voor u. We zijn onafhankelijk en komen op voor het
persoonlijk en maatschappelijk belang van alle mensen. Samen Doen! is ons motto.
Dat betekent dat we openstaan voor uw suggesties en adviezen. Onze fractie (raadsen commissieleden en beleidsmedewerkers) staat voor u klaar. U kunt ook onze
fractievergadering bezoeken (elke maandag van 15.00 – 17.00 uur op het stadhuis)
om uw suggestie of advies kenbaar te maken. De vergaderingen zijn openbaar.
U kunt ook onze website bezoeken: www.hoornse-seniorenpartij.nl
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