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Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepaal jij als 
inwoner van Hoorn mede welke koers de stad de komende vier jaar gaat varen. Vind je 
dat het huidige gemeentebestuur helemaal op de goede weg is? Of moet het volgens 
jou anders? Dan heb je nú de kans om mee te beslissen. Dus laat je stem Hoorn!

Verkiezingskrant
In deze verkiezingskrant staat alles wat je 
moet weten over de gemeenteraadsverkie-
zingen in Hoorn. Hier vind je alle informatie 
over wat de gemeenteraad precies doet en 
hoe het stemmen in zijn werk gaat. En alle 
partijen die in Hoorn meedoen vertellen 
waar zij voor staan. Zo weet je wat er te 
kiezen is en kun je goed voorbereid naar 
de stembus.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Nederland heeft 344 gemeenten. Iedere vier 
jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. De laatste keer was in 2018. 
De Hoornse raad bestaat uit 35 bewoners 
van Hoorn. Samen vertegenwoordigen zij 
de inwoners en ondernemers van Hoorn. 
De gemeenteraad is feitelijk de baas van de 
stad. Met jouw stem bepaal je dus samen 
met ruim 59.000 Hoornse kiezers welke 

partijen aan het roer komen en welke koers 
de stad tot 2026 gaat varen. Dit jaar doen er 
12 partijen mee aan de gemeenteraadsver-
kiezing in Hoorn. Er valt dus veel te kiezen.

Welke partijen doen mee?
Hieronder vind je de partijen die in Hoorn 
meedoen, met de lijsttrekkers. Een lijst-
trekker is de nummer 1 van de partij. 
Doorgaans is dit ook de politieke leider en 
het gezicht van de partij. Na de verkiezingen 
wordt de lijsttrekker meestal wethouder 
of fractievoorzitter:

• Fractie Tonnaer: Roger Tonnaer
• EénHoorn: Karin Hakhoff 
• VVD Hoorn: Marjon van der Ven
• GroenLinks: Roy Drommel
• CDA: Dick Bennis
• Partij van de Arbeid: Arnica Gortzak
• D66: Niek Heijne
• Sociaal Hoorn: Jeroen van der Veer
• Hoorn Lokaal: René Assendelft
• De Realistische Partij: Menno Jas
• ChristenUnie: Kees Maas
• Liberaal Hoorn: Chris de Meij

Beslis mee over de toekomst van Hoorn
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Verkiezingsagenda
5 maart Lijsttrekkersdebat 
HoornRadio
10.00 - 12.00 uur Lijsttrekkers komen 
voor de microfoon en camera van 
HoornRadio. Volg de debatten via 
www.hoornradio.nl. 

8 maart
Het Grote Verkiezingsdebat
20.00 - 22.00 uur in schouwburg 
Het Park. Inloop vanaf 19.30 uur. 
Tijdens het Grote Lijsttrekkersdebat 
gaan de lijsttrekkers van de twaalf 
politieke partijen in debat onder de 
kundige leiding van spreekstalmeester 
Donatello Piras. Iedereen is welkom, 
aanmelden is niet nodig.

12 maart Verkiezingsmarkt
10.00 - 15.00 uur op het Grote Noord
De 12 politieke partijen zijn op het 
Grote Noord aanwezig om inwoners 
persoonlijk te woord te staan.

12 maart Lijsttrekkersdebat 
HoornRadio
10.00 - 12.00 uur Lijsttrekkers voor de 
microfoon en camera van HoornRadio. 
Volg de debatten via www.hoornradio.nl. 

14 en 15 maart Mogelijkheid 
vervroegd stemmen
Kiezers kunnen dit jaar ook op 
maandag 14 en dinsdag 15 maart 
vervoegd hun stem uitbrengen. 
Kijk op www.hoorn.nl/verkiezingen 
waar dat kan en hoe laat. 

16 maart Gemeenteraads-
verkiezingen 2022 
Inwoners kunnen van 7.30 - 21.00 uur 
terecht bij één van de 23 stembureaus 
in Hoorn, Blokker en Zwaag. 
Op www.hoorn.nl/verkiezingen vindt 
u het stembureau bij u in de buurt.

16 maart De Nacht van de 
Verkiezingen
Met een optreden van The Tibbs. 
Vanaf 22.00 uur in schouwburg 
Het Park. Iedereen is welkom, 
aanmelden is niet nodig.

17 maart Voorlopige 
Verkiezingsuitslag
In de nacht van 16 op 17 maart wordt 
de voorlopige verkiezingsuitslag 
bekend gemaakt. 

21 maart Defi nitieve 
Verkiezingsuitslag 2022
Op 21 maart wordt de verkiezingsuitslag 
defi nitief. Dan zijn ook de gegevens per 
wijk en per kandidaat beschikbaar en 
worden de restzetels verdeeld.

29 maart Afscheid 
oude gemeenteraad
Op 29 maart nemen we afscheid van de 
huidige 35 raadsleden.

30 maart
Installatie en beëdiging nieuwe 
gemeenteraad
Op 30 maart is de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad. Dan worden de 
nieuw gekozen raadsleden beëdigd.

Colofon
Deze verkiezingskrant is een uitgave 
van de gemeente Hoorn.
Vormgeving: Abovo Media.
Afbeeldingen: gemeente Hoorn en 
Olivier Middendorp.

Een deel van de informatie is beschikbaar 
gesteld door ProDemos. Deze zijn 
oor spronkelijk gepubliceerd in de 
Verkiezingskrant van ProDemos, in samen-
werking met de Stichting Lezen & Schrijven.

Burgemeester: ‘De gemeenteraad is de baas van de gemeente’
Op 14, 15 en 16 maart mogen we 
naar de stembus. Dat is het moment 
om mee te beslissen over de 
toekomst van Hoorn. Burgemeester 
Jan Nieuwenburg: ‘Laat uw stem horen! 
Want iedere stem is belangrijk.’

Waarom is het zo belangrijk om 
te stemmen?
De gemeenteraad vertegenwoordigt de 
inwoners van Hoorn. En de gemeenteraad 
beslist over uw belangen. Door te stemmen, 
bepaalt u mee wie er de aankomende vier jaar 
in de gemeenteraad zitten. Daarnaast stelt 
de gemeenteraad in grote lijnen het beleid 
vast voor de gemeente. Ook controleert de 
gemeenteraad of het college van burge-
meester en wethouders (B&W) zijn taken 
goed uitvoert. 

Wat betekent dat in de praktijk?
‘Eigenlijk is de gemeenteraad de baas van 
de gemeente. Zo beslist de gemeenteraad 
over belangrijke onderwerpen. Hoe en waar 
moeten er bijvoorbeeld passende en betaal-
bare woningen komen? En hoe helpen we 
onze inwoners als het gaat om zorg? Moet er 

meer geld komen voor armoedebestrijding? 
En wat doen we met het groen in de wijk 
waar u woont? Of wat moet er gebeuren 
om een bezoek aan de binnenstad nog 
aantrekkelijker te maken? Dit zijn mogelijke 
vraagstukken waar de raadsleden 
over beslissen.’

Wat is de relatie tussen de 
gemeenteraad en de inwoners?
‘Raadsleden zijn het luisterend oor van de 
inwoners. Zij weten wat er speelt bij inwoners 
en kunnen daarop inspelen. Heeft u een idee 
voor de wijk? Of vindt u bijvoorbeeld dat een 
kruispunt bij u in de straat niet veilig genoeg 
is? Dan kan een gemeenteraadslid u helpen. 
Raadsleden weten vaak de juiste wegen te 
bewandelen om een idee of mogelijke oplos-
sing in te brengen. Ook staan raadsleden in 
contact met verenigingen en ondernemers. 
Ze ontvangen en kijken naar ideeën, discussi-
eren daarover en nemen besluiten.’

Wat wilt u de kiezer meegeven?
‘Ik hoop vooral dat iedereen gebruik 
maakt van zijn stemrecht. Als u niet weet 
welke partij het beste bij u past, vul dan het 
kieskompas in. Of bekijk de websites van de 

12 verschillende partijen die meedoen. 
Want op die manier weet u welke partij het 
beste bij u past en kunt u meebeslissen 
over de koers die we moeten varen. Ik wens 
alle Hoornse kiezers en deelnemende partijen 
dan ook veel wijsheid en succes!’

Blijf op de hoogte!
Kijk voor meer informatie, nieuws en achtergronden over de gemeenteraadsverkiezingen op 
www.hoorn.nl/verkiezingen. Of volg de gemeente Hoorn via Twitter: @gemeente_hoorn, 
via Facebook: /gemeentehoorn of via Instagram: /gemeentehoorn. 

A. Raadsleden

De mensen in de gemeenteraad noemen 
we raadsleden. Zij beslissen over de 
plannen voor de gemeente. Een plan 
wordt alleen uitgevoerd als de meeste 
raadsleden dat willen.

B. Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de 
gemeenteraad: hij leidt de vergaderingen. 
De burgemeester moet ook zorgen voor 
de veiligheid in de gemeente. Hij werkt 
samen met de wethouders en raadsleden.

C. Wethouders

Wethouders zorgen dat de besluiten van 
de gemeenteraad worden uitgevoerd. 
Ook bedenken zij met hun ambtenaren 
nieuwe plannen voor de gemeente. 
Een plan gaat alleen door als de 
gemeenteraad dat plan goed vindt.

De raadszaal: hier vergadert de gemeenteraad

Burgemeester Nieuwenburg
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Colofon
Deze verkiezingskrant is een uitgave 
van de gemeente Hoorn.
Vormgeving: Abovo Media.
Afbeeldingen: gemeente Hoorn en 
Olivier Middendorp.

Een deel van de informatie is beschikbaar 
gesteld door ProDemos. Deze zijn 
oor spronkelijk gepubliceerd in de 
Verkiezingskrant van ProDemos, in samen-
werking met de Stichting Lezen & Schrijven.

Kies je gemeenteraad 14/15/16 maart 2022

Hoe kan ik 
stemmen?

 Je krijgt een stempas
Je krijgt van de gemeente een brief met een stempas.  

Je krijgt bij de stempas ook een lijst met namen. Op deze 
lijst kun je zien op wie je kunt stemmen. Hierop staat ook 
waar je kunt stemmen.

1
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 Lever je stempas in
Op het stembureau moet je je stempas inleveren. 
Je laat je rijbewijs, identiteitskaart of je paspoort zien.

Op het stembureau controleren ze wie je bent. Je mag 
stemmen bij ieder stembureau in je gemeente.

  Doe je stembiljet 
in de bus

Vouw het stembiljet weer op en stop het in de stembus.

 Ga naar het stembureau
Op maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart 2022 
ga je naar het stembureau.

Neem je stempas mee en je identiteitsbewijs. Dat is je 
rijbewijs, je identiteitskaart of je paspoort. De stembureaus 
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

 En nu: stemmen!
Met het stembiljet ga je een stemhokje in. Dat doe je alleen, 
want er mag niemand meekijken. In het stemhokje ligt een 
rood potlood. Kijk waar de naam staat van de persoon op 
wie je wilt stemmen. Kleur het vakje voor deze naam rood.

 Kies een politieke partij
Bedenk voordat je gaat stemmen welke partij je het beste 
vindt. En misschien weet je ook al op welke persoon van 
deze partij je wil stemmen. 

Je kunt ook gewoon op de bovenste persoon van de partij 
stemmen. Deze persoon noemen we de lijsttrekker.

 Je krijgt een stembiljet
Na de controle van je stempas krijg je een stembiljet.

Op het stembiljet staan alle politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen. Ook alle mensen op wie je kunt 
stemmen, staan op het stembiljet.

 Je hebt gestemd!
Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen geteld. 
De uitslag wordt daarna bekend gemaakt. Je kunt de uitslag 
van de Hoornse gemeenteraadsverkiezing vinden op 
www.hoorn.nl/verkiezingen.
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Goed om 
te weten

  Stemmen moet je 
alleen doen

Je moet alleen in een stemhokje staan. Mensen die blind zijn 
mogen wel geholpen worden.

1

53

2

4 Ben je je stempas kwijt?
Je krijgt een stempas thuis gestuurd. Deze pas moet je 
meenemen als je gaat stemmen. Raak je deze stempas per 
ongeluk kwijt? Dan kun je een nieuwe stempas aanvragen. 
Maak hiervoor een afspraak in het stadhuis of vraag online 
een nieuwe stempas aan via www.hoorn.nl/verkiezingen. 
Doe dit vóór 11 maart 17.00 uur en neem je identiteitsbewijs 
mee.

Kieskompas en MijnStem helpen bij bepalen stem
Met twaalf politieke partijen valt er veel te kiezen in Hoorn. Maar hoe bepaal je nu je stem? Je kunt natuurlijk 
de informatie van de politieke partijen opzoeken. In deze krant, of op de websites van de partijen. Maar je 
kunt ook gebruik maken van een online stemhulp.

Er zijn 2 stemhulpen waar de Hoornse politieke partijen 
aan hebben meegewerkt: Kieskompas en MijnStem. 
De stemhulpen werken min of meer hetzelfde. Via een website 
vul je ongeveer 30 stellingen in. Aan de hand daarvan krijg 
je een beeld van welke partij(en) het dichtste bij jouw ideeën 
passen. Je kunt ook nog aangeven welke onderwerpen voor 
jou het belangrijkste zijn.

Steffi  e helpt bij gebruik Kieskompas
Voor mensen die extra hulp en uitleg nodig hebben bij de 
stemhulp, heeft het Kieskompas Steffi  e. Steffi  e is een 
online avatar die bij de stellingen moeilijke dingen op een 
makkelijke manier uitlegt. 

Probeer Kieskompas en MijnStem!
Kieskompas en MijnStem verschillen van elkaar. Het is dus 
zeker de moeite om ze allebei te proberen. Zo kun je je stem 
bepalen aan de hand van wat jij het belangrijkste vindt.

Ga naar hoorn.kieskompas.nl of mijnstem.nl.

 Kleur één hokje rood
Je stem is geldig als er één hokje rood is gemaakt op 
het stembiljet. Er mag niets anders op het stembiljet 
geschreven of getekend worden. Vraag een nieuw stembiljet 
als je een foutje hebt gemaakt.

Checklist: 
 Ben je klaar om te stemmen?

 Kies een politieke partij
Je mag helemaal zelf weten op welke partij en op welke 
persoon je stemt. Je hoeft aan niemand te vertellen op wie 
je hebt gestemd.

  Kun je niet zelf 
stemmen?

Je mag dan iemand anders vragen om voor jou te stemmen. 
Daar moet je dan drie dingen voor doen.
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon een handtekening.
3.  Geef aan die persoon je stempas én een kopie van je 

identiteitsbewijs mee.

Ik heb mijn stempas

Ik heb mijn rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart

Ik weet op welke partij ik wil stemmen

Ik weet op welke kandidaat ik wil stemmen

 Ik weet waar het stembureaus is

Kies je gemeenteraad 14/15/16 maart 2022
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 Kies een politieke partij
Je mag helemaal zelf weten op welke partij en op welke 
persoon je stemt. Je hoeft aan niemand te vertellen op wie 
je hebt gestemd.

  Kun je niet zelf 
stemmen?

Je mag dan iemand anders vragen om voor jou te stemmen. 
Daar moet je dan drie dingen voor doen.
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon een handtekening.
3.  Geef aan die persoon je stempas én een kopie van je 

identiteitsbewijs mee.

Fractie Tonnaer
•  Woningbouw noodzaak. Vooral voor 

jongeren en ouderen.   
•  Pelmolenpad, stationsgebied, 

Berkhouterweg, de Glasbak, 
Bangert-Oosterpolder is uitgebreide 
woningbouw mogelijk.  

•  Lagere hoogbouw met behoud van groen 
in wijken en buurten. 

•  Wijkpark Bangert Oosterpolder in overleg 
met bewoners jaarlijks uitbreiden.  

•  Voormalige hockeyvelden Nieuwe Steen: IKEC 
+ maximum 40 woningen voor ouderen. 

•  Vóór geluidscherm A7 Grote Waal en 
verbetering Dwaalpark. 

•  Wonen boven winkels, verbouw 
kantoorpanden tot woningen.  

•  Bedrijventerrein Gildenweg in Blokker 
ombouwen tot woonwijk.  

•  12.000 meer woningen is te veel voor 
wijken en buurten.  

•  Bouw nieuwe woonwijk aan de rand van Hoorn.  
•  Pelmolenpad en stationsgebied: volledig 

ondergronds parkeren met goede 
loopverbinding binnenstad. Woningbouw 
boven nieuw busstation. 

•  Alleen echte burgerparticipatie telt. 
•  Voor bereikbaarheid en economie 

van de binnenstad is een tunnel of 
spoorwegovergang Carbasiusweg nodig.  

•  Gratis parkeren op 1850 parkeerplaatsen 
tijdens koopzondagen moet blijven.  

•  Laat Hoorn weer bruisen, koop lokaal en 
gooi deuren open van winkels, horeca, 
theaters en musea.  

•  Meer aanlichten van historische panden, 
sfeerverlichting en bloemmanden.  

•  Fietsenstallingen in binnenstad en bij 
station, hard nodig.  

•  Meer toeristen in 
Amsterdam moeten 
naar Hoorn worden 
gelokt. Hoorn, 
overloopstad voor 
toeristen.  

•  Stadsstrand bij de Grote Waal maart 2023 
eindelijk in gebruik. 

•  Door meer groen in wijken en tuinen, 
zonnepanelen, elektrisch rijden, lokaal 
kopen, isoleren, minder afval, hergebruik, 
bijenlinten, bomen en schaapskudde helpen 
we het milieu en onszelf.  

•  Wijken moeten schoner en veiliger. 
Veiligheid en huisvuil centrumgebied 
Kersenboogerd blijft een zorg. 

•  Risdam-Noord: HSV Sport + Rugbyclub en 
verbetering Wijkpark. 

•  Sociale stad: schuldhulpverlening, opvang 
voor thuis- en daklozen, armoedebestrijding 
onder kinderen prioriteit. 

•  Straten en gebouwen toegankelijk zijn voor 
mensen met een lichamelijke beperking.  

•  Verwijderde zebrapaden moeten in overleg 
met de buurt teruggelegd worden.  

•  Huisjesmelkers en opkopers krijgen 
geen kans. 

•  Horeca goed voor economie en gezelligheid. 
Ondernemers steunen we.  

•  Zwaag en Blokker: scholen, winkels, 
dorpscafés, carnaval, kermis, sport 
en zwembad 
zijn onmisbaar. 

verkiezingsprogramma:
www.fractietonnaer.nl 

VVD
Hoorn is een prachtige stad. Een stad 
waar ik trots op ben, een stad waar je vrij 
bent om te zijn wie je bent. Een stad van 
harde werkers en waar mensen naar 
elkaar omkijken.

De afgelopen periode is voor velen 
moeilijk geweest. De coronacrisis dwong 
de horeca en winkeliers de deuren te 
sluiten en inwoners thuis te blijven. Onze 
zorgmedewerkers, boa’s en politiemensen 
draaiden vele overuren. Leerkrachten en 
docenten gaven online les. En vooral voor 
onze jongeren was het zwaar.

En nu krijgen we onze vrijheden beetje bij 
beetje terug. De VVD Hoorn wil zich hard 
maken om onze stad, er weer boven op te 
helpen. Door onze ondernemers, horeca, 
scholen en zorgsector te helpen. Door de 
lokale lasten zo laag mogelijk te houden. 
Door meer ruimte te geven aan creatieve 
en innovatieve ondernemers. En door samen 
te werken met de MBO- en HBO-instellingen. 
Zo zorgen we voor voldoende opleidings-
aanbod in Westfriesland in sectoren waar 
tekorten op de arbeidsmarkt zijn, zoals de 
zorg, ICT en techniek. Daarmee zorgen we 
ook voor banen in de regio en voor onze 
jongeren nu en in de toekomst.

De VVD wil bouwen 
aan een nog mooiere 
stad. Er zijn genoeg 
uitdagingen. 
Ondanks dat er in 
de afgelopen jaren 
in Hoorn stevig bijgebouwd is, blijft er een 
woningtekort. Daarom gaan we door met 
bouwen en versnellen wij de woningbouw. 
Want wij willen dat onze jongeren, leraren 
en verpleegkundigen weer gewoon een 
betaalbaar huis kunnen huren of kopen. 
Ook veiligheid is en blijft een belangrijk 
thema. Welk geslacht, achtergrond of 
seksuele voorkeur je ook hebt, iedereen 
moet veilig over straat kunnen lopen en zich 
veilig voelen in de eigen buurt en eigen huis. 
De economie verdient een stevige impuls, 
klimaatverandering vraagt om concrete 
maatregelen, en bij de gemeente of in de 
zorg moet onze inwoner centraal staan. 

Kortom, als het aan de VVD ligt gaan we met 
elkaar werken aan een nog mooier Hoorn.

EénHoorn
EénHoorn staat voor één Hoorn. 
EénHoorn is een samenwerking van 
3 lokale partijen om te laten zien dat het 
anders kán en beter moet. Het is tijd 
voor constructief en verbindend beleid. 
Onze inwoners hebben namelijk niets 
aan versnippering, het behartigen van 
kleine deelbelangetjes en zetelrovers. 
Met zoveel partijen wordt een stad 
gewoon onbestuurbaar.

Initiatieven zoals de stop op huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten in koopwoningen, 
zelfbewoningsplicht, jongerenwoningen in 
het stationsgebied en de koopgarantregeling 
zijn van ons gekomen. Deze coalitie heeft 
goede, vernieuwende plannen geblokkeerd 
en de woningmarkt is er niet beter op 
geworden.

Het “Not In My Backyard” gehalte was 
helaas hoog: we noemen het trieste verhaal 
rondom het IKEC en de fl exwoningen. Als 
deze coalitie vier jaar terug geen NEE had 
gezegd tegen fl exibel en modulair bouwen, 
was de wachtlijst voor een woning niet 
opgelopen tot ondertussen 10 jaar. 

De rode loper is uitgelegd voor 
huisjesmelkers, kwetsbare wijken zijn aan 
het lijntje gehouden, er is niets gebeurd, 
steeds meer mensen willen weg maar 
kunnen niet weg; het college was te druk 
met het veranderen van een viskraam in 
een fi etsverhuurkiosk.

•  ÉénHoorn wil 
opkomen voor 
mensen in armoede 
zodat zij mee 
kunnen doen.

•  EénHoorn wil een 
vangnet voor iedereen die zorg nodig heeft. 

•  Wij willen sneller bouwen, meer woningen. 
Het kan! 

•  De rode loper gaat uit voor onze 
ondernemers: parkeren op zondagen en 
koopavonden moet gratis worden. 

•  Geen verhoging van de huisvuil tarieven. 
•  De horeca krijgt met winterterrassen een 

extra duwtje in de rug omdat zij dat hard 
nodig hebben. Naast nieuwbouw is het 
opknappen van tochtige en beschimmelde 
woningen keihard nodig. 

•  De overlastproblemen pakken we aan 
met meer toezicht en handhaving en door 
daders op te sporen en te vervolgen. 

•  Uiteraard blijft het standbeeld van JP Coen 
staan als slijpsteen van onze geschiedenis. 

Als u ook vindt dat het anders kán en beter 
moet, stem dan ÉénHoorn, lijst 2.

GroenLinks
GroenLinks Hoorn gaat voor een 
menselijke, eerlijke en duurzame 
gemeente. Wij gaan beter zorgen voor de 
mensen, de dieren en het groen in onze 
stad en beter zorgen voor onze stad zelf. 
Betaalbare woningen om in te wonen en 
niet om de rijken nog rijker te maken. Een 
stad die bruist door kunst en cultuur en 
waar iedereen mee kan doen en vrij en 
veilig zichzelf kan zijn. Een stad waar we 
duurzaam met elkaar en de aarde omgaan 
en stoppen met uitbuiting van mensen, 
dieren en onze planeet. Een stad waar we 
de zwarte bladzijdes van ons verleden 
de juiste plek geven, in ons museum over 
onze historie en met het hele verhaal 
erbij. Menselijk Eerlijk en Duurzaam, de 
uitgangspunten van GroenLinks Hoorn.

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn er 
al. Wij zijn de laatste generaties die de 
gevolgen nog kunnen beperken en onze stad 
klaar kunnen maken voor wat al niet meer 
te stoppen is. Hittestress gaan we tegen 
met meer bomen en groen. Wateroverlast 
door de riolering te verbeteren en de 
stad te ontstenen. Broeikasgas uitstoot 
verminderen we door onze huizen te 

verduurzamen 
met isoleren en 
zonnepanelen of 
andere groene 
energie te benutten. 
Dat betalen we met 
z’n allen naar draagkracht. Dus mensen die 
het fi nancieel al lastig hebben kost dat wat 
ons betreft niets. Hen helpen we juist door 
hierdoor de energierekening te verlagen. 
Dat is Groen én Links.
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CDA Hoorn
Waar staat CDA Hoorn voor?
CDA Hoorn richt zich volledig op de 
lokale Hoornse samenleving, waarbij 
ook de dorpskernen Zwaag en Blokker 
niet worden vergeten. Met een C die 
zich richt op Constructief, Collegiaal en 
goede Communicatie. Waarbij we onze 
blik gericht gehouden op de toekomst 
van de volgende generatie.

Welke 4 punten vinden wij het 
meest belangrijk?
• Hoorn niet volbouwen
12.000 woningen erbij betekent, of dat er 
heel veel in de hoogte moet worden gebouwd 
of dat alle nu nog beschikbare ruimte in 
Hoorn, Blokker en Zwaag wordt volgebouwd 
met woningen. De woningnood moet samen 
met de regio worden opgelost met een 
duidelijk plan voor doorstroming.
Voor de beeldvorming: 12.000 woningen 
betekent 35% bij de huidige voorraad van 
33.000, terwijl de grenzen van Hoorn reeds 
zijn bereikt. Naast de bestaande plannen 
(o.a. Holenkwartier, B&O, Stationsgebied, 
Pelmolenpad, Opel-garage) betekent dit 
nog 2 wijken à la Grote Waal. Er zijn ook 
andere mogelijkheden (splitsen woningen, 
herbestemmen kantoor- en winkelpanden, 
Leekerlanden etc.)

• Maatschappelijk
Vrijwilligerswerk, ondersteuning 
verenigingen, mantelzorg en welzijnswerk 
zijn een aantal voorbeelden. Net als sport en 
cultuur hiervoor belangrijk zijn en voldoende 
werkgelegenheid, zodat mensen zich kunnen 

ontplooien. Maar 
denk ook aan de 
specifi eke aandacht 
en voorzieningen 
voor diverse 
verschillende 
groepen mensen. Ouderen, gezinnen en 
jongeren.

• Schoon, heel en veilige woonwijken
Met wijkvoorzieningen zoals 
wijkwinkelcentra en voldoende groen 
en ruimte. Daarnaast de nadruk op 
verkeersveiligheid in woonwijken en 
bij drukke punten zoals scholen en 
sportaccommodaties. 
Kwalitatief goed groenbeheer en de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte, 
ook voor mensen met een fysieke beperking, 
hebben wij nadrukkelijk in het vizier. 

• Constructief
CDA Hoorn is een stabiele partij, kritisch 
maar constructief en zoekend naar 
samenwerking. Participatie van inwoners, 
niet alleen luisteren, maar er ook 
daadwerkelijk iets mee doen. Wij zijn ook een 
partij die let op de centen. Het zijn namelijk 
uw centen waarover wij beschikken. Daar 
gaan we zorgvuldig mee om. Bij dit punt 
hoort ook participatie. Als laatste noemen 
we normen en waarden, wat we vertalen 
in normaal en 
respectvol 
gedrag naar 
anderen. 

D66
Wij van D66 geloven dat vrijheid pas telt 
als dat vrijheid voor iedereen betekent. 
Dat is ook de kern van onze sociaal-liberale 
partij, en de reden waarom wij geloven 
dat sociaal-liberalisme het enige écht 
liberale antwoord op de problemen is. 
Geen mens is gelijk, dus absolute gelijkheid 
bestaat niet. Kansengelijkheid is voor ons 
het sleutelbegrip: ieder mens, ongeacht 
afkomst, kleur, gender, levensovertuiging 
of politieke voorkeur, verdient in Hoorn 
dezelfde kans op een gelukkig leven. 

D66 Hoorn zet mensen centraal. Want het 
zijn de mensen die Hoorn tot een bruisende 
stad maken. Het zijn de inwoners die met 
initiatieven, plannen en ideeën, vanuit alle 
wijken, hun gemeente vooruithelpen. Wij 
staan voor een gemeente die deze plannen 
en ideeën niet dwarsboomt of verbiedt, 
maar juist stimuleert en faciliteert. Zo maken 
wij Hoorn samen levendig, bruisend en 
gastvrij voor zowel inwoners als bezoekers. 

Maar in plannen en ideeën kun je niet 
wonen. Huisvesting is voor ons een van 
de speerpunten in de komende jaren. 
Concreet mag u van ons verwachten dat 
we ons keihard gaan inzetten voor snelle 
en passende uitbreiding van het aantal 
huur- en koopwoningen in Hoorn, zodat 
er voor alle inwoners passende woningen 

beschikbaar komen. 
Er zijn veel nieuwe 
woningen nodig. 
Dat betekent dat je 
soms moet durven 
bouwen zoals dat 
nog niet eerder gedaan is. Misschien wel 
hoger dan we gewend zijn, zodat we naast 
meer woningen, ook nog eens ruimte voor 
meer groen kunnen creëren. En natuurlijk 
betekent dat niet dat we onze klassieke 
binnenstad, of authentieke dorpslinten vol 
willen bouwen met fl ats, daar zijn andere 
locaties geschikter voor. 

Voor de binnenstad gaan wij ons de komende 
jaren ook extra inzetten. Het Hoornse 
centrum moet wat ons betreft nog fi jner 
worden om te verblijven. Fijne winkels, 
goede voorzieningen, voldoende toiletten, 
bruisende terrassen, kunst in al haar 
vormen en vooral minder auto’s om dit 
alles te verstoren. 

PvdA-Hoorn 
Voor de PvdA-Hoorn is een rechtvaardige 
samenleving een samenleving waarin 
eerlijk delen, werk, goed wonen, een 
gezond leven en toegang tot scholen 
centraal staan. Een samenleving waarin 
kinderen fi jn kunnen opgroeien, waarin 
jongeren worden gezien en worden 
uitgedaagd zich te ontwikkelen, waarin 
kansen kunnen worden gepakt en waar ze 
worden aangemoedigd om na te denken, 
creatief te zijn, verder te reiken dan 
het gangbare en vooruit te komen. Een 
samenleving waarin omgekeken wordt 
naar elkaar, de dialoog steeds weer wordt 
gevoerd en ruimte is voor verbinding. 

De PvdA-Hoorn gaat de komende vier jaar 
inzetten op het stoppen van de verkoop 
van sociale huurwoningen en gaat het 
splitsen van woningen actief stimuleren. 
Ook staat voor ons betaalbaarheid voorop. 
Daarom pleiten we voor 40% sociaal, 
40% middenhuur- en koop en 20% duur. 
Prestatieafspraken met, onder andere, 
Intermaris moeten worden aangepast. 
Een bouwregisseur moet erop toe gaan zien 
dat de voortgang van woningbouwplannen 
in- en extern wordt bevorderd. In de Poort 
van Hoorn willen wij ondergronds parkeren 
met daarop betaalbare huizen voor jongeren 
en starters. 

Daarnaast zetten wij in op het sociale 
domein door erop toe te zien dat er geen 
onnodige bureaucratie is in de zorg. 
De professional krijgt het vertrouwen. 
Niet de regels, maar de mensgerichte 

oplossing staat voor 
ons centraal. Tot slot 
zullen wij inzetten 
op duurzaamheid 
door bijvoorbeeld 
het te renoveren 
stadhuis energieneutraal te maken en 
door versteende oppervlaktes in de stad 
te verminderen. Wij zijn van mening dat 
iedereen telt! Iedereen heeft recht op een 
betaalbare woning, op een toekomst vol 
kansen en op een klimaatbestendige stad. 

De PvdA-Hoorn gelooft dat solidariteit 
een belangrijke, zo niet de belangrijkste, 
bouwsteen van onze samenleving is. Een 
samenleving waarin we respect voor elkaars 
gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en 
discriminatie worden bestreden en we het 
vertrouwen in elkaar versterken. Wij staan 
voor een inclusieve samenleving en kiezen 
ervoor om mensen met elkaar in contact te 
brengen. Het ontmoeten en verbinden staan 
hierbij centraal. Samen komen we verder! 

Sociaal Hoorn
Sociaal Hoorn is de lokale sociale partij 
van Hoorn. De aankomende periode
 willen wij ons onder andere voor de 
volgende punten hard maken. 
Lees ons hele verkiezingsprogramma 
op www.sociaalhoorn.nl.

Rondkomen en armoedebestrijding
Sociaal Hoorn wil dat:
•  iedereen een goed leven kan leiden. 

Door de stijgende prijzen komen steeds 
meer inwoners in de problemen. 

• alle inwoners kunnen rondkomen.
• kinderen zonder armoede opgroeien.
•  kinderen van werkende ouders met een 

laag inkomen in aanmerking komen voor 
allerlei vormen van ondersteuning.

Wonen en leefbaarheid
Sociaal Hoorn wil dat:
•  Intermaris met de verkoop van sociale 

huurwoningen stopt, zolang er een tekort 
aan sociale huurwoningen is.

•  gemeentegrenscorrecties ten behoeve 
van bouwgrond en wonen als een 
mogelijkheid worden gezien.

•  woningzoekenden die aan Hoorn 
gebonden zijn, van de gemeente 
voorrang krijgen.

•  de sportverenigingen sterker 
worden gemaakt vanwege hun 
maatschappelijke functie en verbinding 
in de wijken.

•  het wijksporten meer ruimte krijgt, 
bijvoorbeeld door de aanleg van 
sportveldjes en het plaatsen van 
sportmaterialen.

•  het stadsstrand 
ook een 
uitdagende 
omgeving wordt 
voor het bewegen 
en (durf)sporten.

Onderwijs, ontwikkeling 
en activiteiten
Sociaal Hoorn wil dat:
•  alle kinderen onderwijs krijgen in moderne 

schoolgebouwen.
•  er werk wordt gemaakt van eenzaamheids-

bestrijding onder alle inwoners.
•  een wijkgerichte aanpak, met budget per 

wijk, voor activiteiten wordt georganiseerd. 
Dit is een mooie ondersteuning voor 
sociale samenhang.

•  het bereik van muziek en theaterles wordt 
vergroot. De muziekles en theaterles 
gaan naar de klas en moeten niet langer
apart gesubsidieerd worden.

Gemeente
Sociaal Hoorn wil dat: 
•  er een ander ophaalsysteem voor afval wordt 

ontwikkeld, waarbij de inwoner weer 
centraal staat. Weg met die stinkende 
bakken.

•  de gemeente de formulieren eenvoudiger 
maakt en inwoners meer ondersteuning 
biedt bij het 
invullen.

Lijst 5
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Hoorn Lokaal
‘Hoorn, een gemeente waar alle inwoners, 
van jong tot oud, zich thuis voelen’: 
dít is waar Hoorn Lokaal voor staat!

Huisvesting is uiteraard een belangrijk 
thema: onze jongeren zoeken een 
starterswoning, anderen een woning 
om door te stromen. Daarnaast willen 
veel mensen van buiten zich in onze stad 
vestigen. We mogen alleen niet vergeten dat 
de ruimte in Hoorn schaars is! Daarom staan 
wij voor Bouwen met Beleid. Niet lukraak. 
Maar wel snel en goed afgestemd op de 
diverse generaties én met aandacht voor de 
omwonenden in de omgeving. 
Een veilige, schone en groene omgeving 
heeft voor ons altijd prioriteit. Hoorn Lokaal 
ageert scherp tegen overlast, graffi  ti en 
vernielingen; de problematiek rondom 
station Kersenboogerd moet worden 
opgelost.

Wij pleiten voor méér groen in Hoorn: 
dit werkt positief op hoe we ons voelen 
en nodigt uit tot meer bewegen. Handen 
af van het Julianapark en ‘groen’ licht 
voor verbetering van Dwaalpark (Grote 
Waal) en het opknappen van het sport 
en recreatiepark in de Risdam-Noord. De 
Bangert/Oosterpolder moet zo snel mogelijk 
het beloofde park krijgen.

Hoorn Lokaal wil fi etsers ‘voorrang’ geven 
met veilige, aantrekkelijke fi etsroutes en 
voldoende fi etsenstalling. In de binnenstad 
willen we het autogebruik terugdringen: 
minder doorgaand verkeer en Kerkplein 

en Roode Steen 
autovrij. 

Hoorn Lokaal ziet 
de binnenstad als 
belangrijke plek en 
ontmoetingsplaats voor iedereen die in onze 
gemeente woont, werkt of studeert. Stad 
en samenleving kunnen na de afgelopen 
jaren wel een opkikker gebruiken. Wij 
maken ons hard voor evenementen, meer 
markten, een muziektent, de kermis weer 
naar de binnenstad en de terugkeer van de 
kortebaandraverij. Met meer buitenruimte 
voor de horeca hopen we dat Hoorn zich 
nóg sterker profi leert als ‘de terrassenstad 
aan het Markermeer’ en dat dit een gunstig 
eff ect heeft op het winkelbestand.
Om dit te bereiken zijn mensen nodig die 
zich inzetten voor de stad. Hoorn Lokaal 
omarmt daarom de vele vrijwilligers van 
verenigingen en culturele instellingen. En 
uiteraard willen wij ondernemerschap ruim 
baan geven: ondernemers zijn immers de 
motor van bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
optimisme.

Hoorn Lokaal, thuis in Hoorn!

ChristenUnie
De ChristenUnie wil recht doen aan elke 
inwoner die bijdraagt aan de samenleving 
en aan iedereen die een helpende hand 
nodig heeft. We richten wij ons op lokale 
initiatieven, zoals mantelzorg, kerken en 
verenigingen, plekken waar we elkaar 
kunnen ontmoeten.

Vanuit ons christelijk gedachtegoed van 
innerlijke rust en naastenliefde, doen we 
recht aan onze ouderen, door toegankelijke 
zorg en een passende woonvorm. Willen 
we recht doen aan jongeren en starters 
wanhopig op zoek naar een betaalbare en 
geïsoleerde woning en willen we ervoor 
zorgen dat alle gezinnen een veilige wijk 
hebben; met speelplaatsen, veel groen en 
juist in deze tijd, plekken om te sporten 
en te bewegen. 

Wij zorgen ervoor dat er ‘recht’ gedaan 
wordt aan mensen die ondanks meerdere 
banen niet of nauwelijks kunnen rondkomen 
en waar dat mogelijk is nóg eerder helpen 
waar de schulden zich opstapelen. Een 
gezond en veilig thuis is belangrijk voor 
iedereen. De ChristenUnie zet zich in voor 
kinderen, jongeren en gezinnen door 
onder andere eenvoudige toegang tot 
(preventieve) jeugdzorg en relatie- en 
ouderondersteuning

Rechtvaardige 
regels zijn nodig. 
Maar ook de ruimte 
om daarvan af te 
wijken en iemand er 
bovenop te helpen. 
Ruimte voor oplossingen op maat. Dat is de 
kern van waar de ChristenUnie Hoorn voor 
staat. Een samenleving met aandacht voor 
elkaar, waar mensen naar elkaar omkijken 
en de overheid zich rechtvaardig en 
behulpzaam opstelt.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 
zijn bijzonder. Bijzonder omdat we als 
samenleving een lastige periode hebben 
gehad en waar we momenteel ook nog 
middenin zitten. Maar ook bijzonder omdat 
we in Hoorn voor heel belangrijke keuzes 
staan voor de toekomst. Keuzes over hoe 
we zorgen dat voldoende jongeren in onze 
stad een woning kunnen vinden. Keuzes 
over hoe we Hoorn een stukje groener 
en milieuvriendelijker kunnen doorgeven 
aan onze kinderen. En keuzes over hoe we 
de saamhorigheid en solidariteit in onze 
samenleving versterken.

Daarom zet de ChristenUnie zich in voor 
een samenleving waar we samen recht doen. 
Doe je mee?

De Realistische Partij
Beste inwoners van Hoorn,

Ons is gevraagd in een pitch van 335 
woorden uiteen te zetten waar wij als 
De Realistische Partij (DRP) voor staan. 
Dat doen wij uiteraard graag.
Laten we beginnen te zeggen dat DRP een 
zeer groot hart heeft voor Hoorn, Zwaag 
en Blokker en voor haar inwoners. Wij 
vinden het een grote eer om een deel van 
de inwoners binnen de gemeente Hoorn 
te mogen vertegenwoordigen in de lokale 
politiek. DRP is er voor de inwoners en 
ondernemers, niet andersom.

Onze partij wordt gedragen door mensen 
met verschillende achtergronden en 
beroepen: van projectontwikkelaar, 
autohandelaar, tattoo-artiest, artiest in de 
cultuursector, ondernemer op het gebied 
van duurzaamheid, tot medewerker in de 
gehandicaptenzorg. Dat maakt dat wij zeer 
breed vertegenwoordigd zijn.
Wat ons met elkaar verbindt is de ergernis 
aan de steeds groter wordende kloof 
tussen de politiek en de burger. Dat 
is exact de reden waarom wij DRP in 
2017 hebben opgericht en waarom wij 
voor de tweede maal meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Waar sommigen ons denken te moeten 
plaatsen in de hoek van rechts populistisch, 
denken wij zelf dat we eerder te kwalifi ceren 
zijn als een partij met een realistische kijk 
op zaken. Wij zijn een partij die altijd op 
zoek is naar concrete oplossingen voor 

de hedendaagse 
problemen ten 
aanzien van wonen, 
duurzaamheid, 
immigratie, 
jongeren, veiligheid 
enzomeer. Dit zijn zomaar wat punten 
waarover u in ons verkiezingsprogramma 
het een en ander terug kunt vinden. Omdat 
wij geen doorgewinterde politici zijn met 
dubbele bodems en dubbele agenda’s, 
denken wij een verschil te kunnen maken 
voor wat betreft de besluitvaardigheid 
binnen het Hoornse bestuur. ‘Niet lullen, 
maar poetsen’ zullen we maar zeggen. Voor 
ons zijn transparantie en integriteit daarbij 
sleutelwoorden.

De afgelopen jaren hebben wij keihard 
gewerkt en veel geleerd teneinde onze 
verkiezingsbeloftes in te lossen. Dat is ten 
dele gelukt en daar zijn wij erg trots op. Wij 
hopen van harte dat we u de aankomende 
vier jaar weer mogen vertegenwoordigen 
in de Hoornse gemeenteraad. En wat uw 
politieke voorkeur ook moge zijn, ons advies: 
Ga stemmen!

Voor meer informatie: drp-hoorn.nl

Liberaal Hoorn
Beste bewoners,

Het vertrouwen van Nederlanders in 
de politiek is het afgelopen jaar fl ink 
gedaald. Een meerderheid van zes op de 
tien Nederlanders heeft weinig of heel 
weinig vertrouwen in de landelijke politiek. 
Oorzaken hiervoor zijn het niet hebben 
van actieve herinneringen, de toeslagen 
aff aire en het ontbreken van duidelijk 
beleid op thema’s die u belangrijk vindt 
zoals het falend immigratie- en asielbeleid, 
de woningmarkt, klimaat en zorg. Een 
optelsom van die factoren leidt ertoe dat 
het vertrouwen in de landelijke politiek op 
dit moment totaal weg is.

Liberaal Hoorn wil bij de 
gemeenteraadsverkiezingen dit vertrouwen 
herstellen. De komende gemeente 
verkiezingen gaan dan ook ergens over 
namelijk de toekomst van onze stad. Er 
is een koerswijziging nodig om Hoorn 
aantrekkelijk te houden voor onze inwoners 
en ondernemers. We moeten aan de slag 
met echte problemen voor onze inwoners. 
Het huidige linkse stadsbestuur heeft 
echter keuzes gemaakt die wij niet gemaakt 
zouden hebben. De gemeentefi nanciën 
zijn uitgeput en de woningnood is nog 
steeds onverminderd hoog. Ook staat de 
bereikbaarheid van de binnenstad onder 
druk en voelen onze ondernemers zich 
steeds minder welkom in Hoorn. Wij hebben 
uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2022 nodig want het is tijd voor 
verandering.

Een verandering 
waardoor 
woningzoekenden 
weer een huis 
kunnen vinden. 
Waar we woningen 
bouwen voor onze eigen inwoners. Waar de 
grens bereikt is voor het kunnen opvangen 
van statushouders en immigranten. Waarbij 
statushouders geen voorrang krijgen op 
de woningmarkt. Waar straatintimidatie 
keihard wordt aangepakt en je eindelijk weer 
veilig over straat kunt lopen, vrij bent om te 
zijn wie je bent. Waar Hoorn weer Koopstad 
is van Westfriesland en waar je goed en 
eenvoudig je auto kunt parkeren. Waar 
kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben 
en de bezuinigingen op de jeugdzorg van 
tafel gaan. Een gemeente die luistert naar 
wat u belangrijk vindt.

Stem daarom op 14, 15 en 16 maart 2022 op 
Liberaal Hoorn, het is Tijd voor Verandering!

Met vriendelijke groet,

Chris de Meij
Lijsttrekker Liberaal Hoorn
Info@liberaalhoorn.nl
www.Liberaalhoorn.nl
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Op dinsdag 8 maart vindt Het Grote Verkiezingsdebat 
plaats in schouwburg Het Park. Onder leiding van 
presentator Donatello Piras gaan de lijsttrekkers van 
de twaalf politieke partijen met elkaar in debat over 
belangrijke en actuele thema’s in Hoorn, Blokker en Zwaag. 
Het debat start om 20.00 uur en de toegang is gratis. 
Het debat is ook thuis te volgen via een livestream.

Inhoud van het verkiezingsdebat
Het Grote Verkiezingsdebat wordt voor de 
derde keer in schouwburg Het Park in 
Hoorn georganiseerd, onder leiding van 
Donatello Piras. Deze ervaren debatleider 
werkte als televisiepresentator voor 
RTL-Z en als vaste commentator schuift 
hij vaak aan bij radio- en tv-programma’s 
van BNR, NOS, RTL, Jinek, Nieuwsuur en 

Goedemorgen Nederland. Donatello leidt 
de 12 lijsttrekkers langs een aantal 
belangrijke en actuele thema’s, waaronder 
Wonen, Mobiliteit en Veiligheid.

Publiek krijgt een actieve rol
Via een app krijgt het publiek ook een 
actieve rol tijdens het debat. Zo kunnen 
aanwezigen en kijkers van de livestream 

hun mening geven en vragen stellen die 
aan de lijsttrekkers voorgelegd worden.

Toegang is gratis
De toegang voor Het Grote Verkiezings -
debat is gratis. De zaal in schouwburg 
Het Park is vanaf 19.30 uur open. 
Het debat start om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 21.45 uur.

Live uitzending
Het is ook mogelijk om thuis online live 
mee te kijken met Het Grote Verkiezings-
debat. Bijvoorbeeld voor wie niet aanwezig 
kan of wil zijn. Op 8 maart kunnen 
inwoners en andere geïnteresseerden 
thuis meekijken en meedoen via 
www.hoorn.nl/verkiezingen. 

Stemmen op 14 en 15 maart
Op 14 en 15 maart kunt u tussen 07.30 en 
21.00 uur stemmen op de volgende locaties:
• Stadhuis, Nieuwe Steen 1
• Museumstoomtram, Van Dedemstraat 8
• Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3
•  Sporthal Charlotte van Pallandthof, 

Charlotte van Pallandthof 111
•  Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor 

Nuijenstraat 1
•  Sint Michaëlskerk Blokker, 

Westerblokker 44

Stemmen op 16 maart
Op 16 maart kunt u tussen 07.30 en 21.00 
uur stemmen op de volgende locaties:
• Sportcafé De Opgang, Akkerwinde 43
•  Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60
•  Wijkcentrum De Zaagtand, 

Sint Eloystraat 106
•  West-Friese Hockeyclub Hoorn, Roskam 6
•  Stadhuis, Nieuwe Steen 1
•  Westfries Archief, Blauwe Berg 5 C
•  Oosterkerk Hoorn, Grote Oost 58-60
•  Museumstoomtram, Van Dedemstraat 8

•  Praethuys ’t Slot, Van Beijerenstraat 89
•  Showband Hoorn, 

Achter de Vest 34 (ingang Doelenplein)
•  Schouwburg Het Park, Westerdijk 4
•  Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3
•  Wijkcentrum Kersenboogerd, 

Brederodegracht 1
•  Sporthal Lingeweg (Adoshal), Roerdomp 1
•  Basisschool Dynamis, Stan Kentonhof 86
•  Basisschool Het Spectrum, Volkerakweg 1
•    Sporthal Charlotte van Pallandthof,

Charlotte van Pallandthof 111

•  Scoutinggroep Martin Luther King, 
Mandela Park 1

•  Cultureel Centrum De Plataan, 
Pastoor Nuijenstraat 1, Zwaag

•  MFA De Kreek, Meetketting 1-3
•  S.V. Westfriezen, Wilhelminastraat 11
•  Sint Michaëlskerk Blokker, 

Westerblokker 44

Dinsdag 8 maart: 
Het Grote Verkiezingsdebat 
in schouwburg Het Park

Kies je gemeenteraad 14/15/16 maart 2022

Verkiezingsdebat 2018

U kunt op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart stemmen. U kunt in Hoorn op 16 maart op 23 locaties stemmen. Op 14 en 15 maart kunt u op 6 locaties stemmen.  

Waar en wanneer kan je stemmen?


