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Reactie Vereniging Oud Hoorn op ontwerp-Structuurvisie Hoorn 

 

 

Algemeen 

De structuurvisie Ondernemende stad aan het blauwe hart is geen gemakkelijke kost. Er 

wordt veel aan de orde gesteld. Daarbij is het lastig om door het gebruikte jargon heen te 

prikken. Sommige grafieken zijn zo gecompliceerd dat ze onleesbaar zijn. Door de 

structuurvisie te presenteren in een sprekende vormgeving is de tekst voor de meer 

ingewijden goed leesbaar. Het vergt echter nog wel enige inspanning om deze 

structuurvisie voor breed publiek toegankelijk te maken. Zo’n gepopulariseerde versie lijkt 

zinvol wil men de burgers op het ontwikkelingsproces van onze stad betrokken houden, 

zoals in de inleiding nadrukkelijk wordt betoogd. 

 

De Structuurvisie behoort sinds kort tot de verplichte documenten voor de onderbouwing 

van het lokale, ruimtelijke beleid. Bestemmingsplannen en projectplannen zullen hun basis 

moeten vinden in een periodiek te actualiseren Structuurvisie. Voor ons gevoel spreekt uit 

de notitie onvoldoende visie op de periode van vijftien jaar die wordt bestreken. Aan 

vergrijzing en mogelijke daling van het inwonertal worden in de visie bijvoorbeeld geen 

consequenties verbonden.  

 

Het valt te begrijpen dat, gegeven de functie van de structuurvisie, een zo breed mogelijk 

en algemeen perspectief wordt geschetst. Zo past elk bestemmingsplan er in. Maar 

daarmee is de formulering wollig en lijkt alles vloeibaar te worden. Dat verklaart een aantal 

obligate opmerkingen in de notitie. Zoals over het vasthouden van jonge gezinnen. Welke 

gemeente wil dat niet? Hoewel soms heldere keuzes worden gemaakt lijkt het principe van 

‘laat duizend bloemen bloeien’ vooral van toepassing. Alles lijkt zo te worden gezegd, bijna 

geen onderwerp wordt gemist. Met wat minimale aanpassingen is de nota op 95 van de 

100 Nederlandse gemeenten toepasbaar. En dat terwijl Hoorn, net als al die andere 

gemeenten, onderscheidend wil zijn. Ook de acht Hoornse opgaven zijn op bijna alle 

Nederlandse gemeenten van toepassing die niet achterop willen raken.  

 

1. Positieve punten 

Net als de Basisnotitie bevat de Ontwerpnotitie een aantal positieve en realistische 

uitgangspunten: 

 Bescheidener overheid. 

 Geen grootschalige groei. 

 Hoorn wil de leefbaarheid van de wijken samen met de bewoners verbeteren. 

 Hoorn is een fietsstad, voor kinderen en senioren, een pleidooi voor verbetering 

fietsmogelijkheden. 

 Meer ruimte voor kleinschalige functiemenging in woonwijken.  

 Uit sociaal oogpunt een pleidooi voor voornamelijk laagbouw.  

 Historische linten en vaarwaters belangrijke kaders voor de toekomst 

 De historische binnenstad is het meest bijzonder van Hoorn.  

 Kust van Hoorn in de schijnwerper. 

 Kwaliteit boven kwantiteit.  

 Hoorn moet meer samenwerken met de regio. 

 Hoorn kiest voor een gemeenschappelijke en ondernemende stad.  

 De burger krijgt dus meer mogelijkheden met zijn woning en werk in de wijk. 
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2. Haperende tekstverwerker 

Het heeft ons verbaast dat de tekstverwerker regelmatig last heeft van haperingen bij 

het corrigeren van de tekst. Zo komt hier en daar nog de term Basisnota in de 

Ontwerpnota voor, waar wel degelijk Ontwerpnota wordt bedoeld, is duurzame energie 

en offshore bij de omschrijving van de economische clusters geschrapt, maar staan de 

thema’s nog wel in de tekst erboven en heten de wijkpaspoorten nu wijkprofielen, al is 

ook deze wijziging soms aan de tekstverwerker ontsnapt.  

 

3. Geen complete stad; geen complete regio 

Sommige aannames kloppen volgens ons niet. Hoorn is geen complete stad, de regio 

is geen complete regio. De vraag is of je daar met alle geweld naar moet streven. Een 

groot deel van de beroepsbevolking is op de randstad aangewezen. Hoger 

(beroeps)onderwijs ontbreekt hier. Het is een illusie om te veronderstellen dat er 

werkgelegenheid vanuit de randstad naar Hoorn overkomt. Om de forensenstroom in te 

dammen hoeven we slechts te wachten tot de eerste generatie in Amsterdam 

werkzame overlopers met pensioen gaat. Een meer zinvolle mogelijkheid is, zoals 

onlangs door de Hoornse politiek geopperd, de aanleg van een gratis glasvezelnet in 

Hoorn, waardoor de bereikbaarheid via de digitale snelweg een stuk dichterbij komt en 

thuiswerken wordt bevorderd. Dat biedt een antwoord op de constatering dat de 

jarenzeventig- en -tachtigwijken meer gedifferentieerd zouden moeten zijn.  

 

Hoorn wil ook geen complete stad zijn als wordt bekeken waar het merendeel van de 

bezuinigingen terecht is gekomen. Binnen de “complete” stad staan de culturele en 

sociale activiteiten zwaar onder druk.  

 

Wij stellen voor om het begrip ‘compleet’ te laten vervallen. Wij ervaren het woord 

compleet steeds meer als een weinigzeggend containerbegrip.  

 

4. Historische kwaliteit ondergewaardeerd 

Nog steeds staat het ‘gouden ei’ van onze stad op de zesde en laatste plaats van de 

Top-6-criteria van Hoorn. Wij pleiten er nogmaals voor om de historiciteit een leidend 

principe te laten zijn voor ontwikkelingen in de binnenstad. Dan zal vanzelf blijken 

hoeveel economische spin-off daarvan op de economie van de binnenstad afstraalt. Je 

kunt slechts één keer in de historiciteit van een pand of een plek in de binnenstad 

ingrijpen, daarna is ze voorgoed verdwenen. Het zou van visie getuigen om de drie 

aspecten waar Hoorn zich onderscheidt veel duidelijker een samenhangende plek te 

geven: de historische binnenstad, het aantrekkelijke winkelcentrum en Hoorn als 

watersportstad met een unieke ligging. Wanneer op blz. 58 wordt gesteld dat waar de 

historie zichtbaar en beleefbaar is de kwaliteiten van de stad het grootst zijn, zou je 

verwachten dat het aspect historie een veel hogere plaats in de Visie zou verdienen. 

En dat iets daarvan op de projectenkaart te zien is. Maar daar zoekt men tevergeefs 

naar een project ter versterking van de historische kwaliteit.  

 

5. Koopcentrum binnenstad onder druk  

Als koopcentrum staat de binnenstad al jaren onder druk. De in de Poort van Hoorn 

gereserveerde oppervlakte voor een flink aantal winkels is wellicht een nog grotere 

bedreiging. Alsmede de ontwikkelingen van winkelcentra in de regio. Deze ratrace kent 

uiteindelijk alleen verliezers. Regionaal zal hier aandacht voor moeten komen.  
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Om te voorkomen dat we in de gehele regio met de brokken komen te zitten stellen wij, 

naar analogie van het regionaal volkshuisvestingsplan, voor om dit punt regionaal af te 

stemmen.  

 

6. Consolideren acties binnenstad defensief 

Om de kwaliteit van de binnenstad te behouden is een actief beleid geboden, 

gebaseerd op een zorgvuldige omgang met het erfgoed, en behoud van de 

kleinschaligheid, de fijnmazige structuur en de typerende bebouwing. Een beleid dat 

ook gestalte moet krijgen in een consequent handhavingsbeleid, toezicht en (dagelijks) 

onderhoud. De wijkvisie op de binnenstad spreekt van consolideren. Maar daarvan is 

nauwelijks sprake als naar het grote aantal activiteiten en ingrepen wordt gekeken dat 

in de Ontwerpvisie een plek gekregen heeft: continue economische versterking, 

verbetering van de infrastructuur in en rond de binnenstad, ontwikkelen van de ‘Poort 

van Hoorn’, versterking van de westzijde van de binnenstad (Westerdijk) en het 

waterfront. De binnenstad is in deze optiek geen consolidatiegebied maar een 

ontwikkelingsgebied. In dat kader missen wij eveneens een visie op de ontwikkeling 

van het oude schouwburgterrein nu het oorspronkelijke plan voor de Westerdijk is 

teruggenomen.  

 

7. Oostereiland 

Over het Oostereiland wordt nauwelijks gesproken, terwijl dit toch een ‘nieuw stuk 

Hoorn’ is waarvan een impuls op de stad kan uitgaan. Met deze ‘uitbreiding’ van de 

kustzone van Hoorn zijn wij zeer content: cultuur en recreatie en ook wonen hand in 

hand met een tot de verbeelding spreken restauratie. Een verrijking voor de 

binnenstad. Er zijn ons inziens mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van het 

havengebied, voor de iets verder van de stad gelegen recreatieterreinen en voor het 

Oostereiland, zoals de plannen voor een museumhaven en historische botterwerf.  

  

8. Relatie binnenstad – Poort van Hoorn  

Tevergeefs hebben wij gezocht naar de relatie van ‘De Poort van Hoorn’ met de 

binnenstad. De ontwikkeling van gebieden die tegen de binnenstad aanliggen is voor 

de binnenstad even relevant, als de ontwikkeling van de binnenstad zelf. ‘De Poort van 

Hoorn’ beoogt de verbetering van de (infra)structuur in en rond de binnenstad. De 

uitgangspunten voor de Poort van Hoorn moeten zijn gerelateerd aan die van de 

binnenstad. Consequenties van de tunnel, zoals voor het verkeer en parkeren in de 

binnenstad, blijven ongenoemd. Een langjarige visie op het openbaar vervoer 

ontbreekt. De opmerking regionaal OV-knoopunt wordt niet uitgewerkt. Veel meer dan 

de stelling, dat de nieuwe westelijke ontsluitingsweg onder het spoor door een 

belangrijke verbetering is, zegt de notitie niet.  

 

In de discussie over de Poort van Hoorn hebben wij al duidelijk gemaakt dat ook 

andere ontwikkelvolgorden serieus moeten worden bestudeerd en overwogen. Het 

model om eerst het noordelijk stationsgebied te gaan ontwikkelen lijkt in onze visie het 

meest bij te dragen aan een structurele versterking van de binnenstad.  

 

De Poort van Hoorn moet nieuwe voorzieningen gaan herbergen o.a. op het gebied 

van winkels en kantoren. Daarvan hebben we in Hoorn al te veel. De verbetering van 

de relatie Schouwburg-binnenstad wordt helaas niet uitgewerkt.  
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Voor de Provinciale Weg worden problemen gesignaleerd – opstoppingen, moeilijk 

‘doorwaadbaar’; wie bedenkt zo’n term, maar behalve de suggestie naar de 

Westfrisiaweg en een lagere snelheid, geen oplossing.  

 

9. Een nieuwe overloop? 

Op blz. 30 introduceert het college tot onze verbazing een hernieuwde overloop. De 

informatie waarover wij beschikken laat niet zien dat de provincie van zins is daaraan 

mee te werken, ondanks de verbetering van de infrastructuur. Die operatie is namelijk 

een inhaaloperatie als gevolg van eerdere ruimtelijke opgaven en geen voorwaarde 

voor nieuwe ontwikkelingen. Wij veronderstellen dat de tekst bedoeld is als extra 

argument voor de realisering van de Poort van Hoorn. Verder begrijpen we de 

opmerking dat Hoorn geen huishoudens van buiten hoeft te binden niet zo goed.  

 

10. Terug naar de kust  

De focus van de stad op het water is een duidelijke andere insteek dan we decennia 

hebben gekend. Te lang heeft de stad zich van het water afgekeerd. Het verbaast ons 

dat in de structuurvisie geen aandacht is voor Hoorn als watersportstad, ondanks de 

aanwezigheid van mooie watersport accommodaties, Olympische aspiraties en 

behaalde Olympische medailles. Veel verder dan de titel Hoorn aan het Blauwe Hart 

komt de visie echter niet. De voorgenomen jachthaven aan de Schelphoek wordt min of 

meer buiten het Ontwerp gehouden.  

 

Het versterken van de kustzone heeft onze instemming. Het hiervoor genoemde ‘gat’ 

aan de Westerdijk kan daarbij een belangrijke rol spelen, ook al rouleren er al 

decennialang plannen voor een boulevard langs het Hop van schouwburg tot het 

Oostereiland. Langs het water liggen kansen voor Hoorn en haar inwoners. Maar ook 

voor de watersport en de economie. Met name op plekken grenzend aan de 

binnenstad. Er wordt gesproken van een ecologische schaalsprong voor het 

Markermeer, wat dat ook mag betekenen. Veel duidelijkheid wordt verder niet 

gecreëerd.  

 

11. Geen woningbouw in Julianapark 

Het Julianapark is het mooist gelegen park in onze gemeente. Het vervult een 

belangrijke functie voor de omliggende woonwijken en mag ons inziens geen speelplek 

worden van nieuwe stedenbouwkundige uitingen. Van belang voor het gebruik van het 

Julianapark zijn dagelijks onderhoud en toezicht. Dat laat op dit moment te wensen 

over. Goed en zorgzaam beheer leidt er toe dat anderen ook zorgzamer met dit groen 

omgaan en het verhoogt het plezier voor de Hoornse wandelaar en recreant. 

 

Voor Marina Kaap Hoorn waren ooit enkele tientallen waterwoningen uitgangspunt 

naast de waterrecreatie. Nu wordt over woon-/waterrecreatiegebied gesproken. Deze 

formulering lijkt een veel verdergaande ontwikkeling mogelijk te maken dan hetgeen 

door de gemeenteraad is vastgesteld en is volgens ons ongewenst.  

 

In de loop der jaren is het beslag van andere functies in het park groter en zwaarder 

geworden (uitbreiding terrein verenigingshaven, aanleg parkeerterrein, realisatie 

brandweerkazerne, bebouwing aan de Binnenluiendijk en het ABC en de nog af te 

bouwen nieuwe jachthaven).  
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Waar nauwelijks middelen zijn om het “strandje” adequaat te onderhouden en te 

faciliteren getuigt het van weinig waardering door nu wederom nieuwe functies voor het 

park te propageren. 

 

Wij hebben daarom grote moeite met het denken ‘aan unieke woon- en leefmilieus aan 

het Hoornsche Hop’, ook al moet eerst een en ander worden onderzocht. Elders, blz. 

65, wordt de kustzone nog eens genoemd als mogelijke woningbouwlocatie. 

Vereniging Oud Hoorn is tegen een dergelijke ontwikkeling in het Julianapark. Even 

verderop, blz. 73, lezen we dat “de potenties van dit park veel groter zijn dan het 

huidige gebruik laat zien” en “bijzondere hoogwaardige woonbebouwing of horeca.” 

Ook de opmerking over de waarde van het sportcomplex van Hollandia “Het 

sportcomplex voegt weinig toe” doet ons denken dat er al plannen in die zin bedacht 

worden. Dit soort opzetjes voor discussies die nog niet openbaar en in de politiek 

gevoerd zijn, horen niet in een Structuurvisie. Een Structuurvisie behoort het kader te 

scheppen waar ontwikkelingen voor de korte en middellange termijn inpassen, en is 

niet bedoeld voor ideeën die slechts hier en daar in hoofden leven.   

 

12. Voorlopig voor tien jaar bouwlocaties 

Mocht de regio Amsterdam een woningtekort kennen, dan staan in Hoorn meer dan 

600 woningen leeg. Ter illustratie: meer dan de jaarproductie uit de goede 

woningbouwjaren, om te zwijgen over het aantal opleveringen in de afgelopen twee 

jaren. Bovendien kunnen in Bangert/Oosterpolder nog ruim 2500 woningen worden 

gebouwd, binnen de ring van de Provinciale Weg zijn nog bouwmogelijkheden 

(Philipsterrein) en de Poort van Hoorn, waar zeker 1000 woningen in kunnen worden 

gebouwd. Laten we alsjeblieft de oevers van het Markermeer niet verder aantasten.  

 

13. Veranderde positie in regio 

De tekst beginnend op pagina 37 bevestigt dat Hoorn nog geen heldere visie heeft op 

de eigen positie in een regio die de afgelopen decennia sterk is veranderd. Hoorn was 

voorheen de hoofdstad van Westfriesland-Oost, en niet van West-Friesland zoals 

verondersteld door de opstellers van de structuurvisie. Die functie is nu veel minder 

vanzelfsprekend en minder nadrukkelijk aan de orde. De oorzaken zijn: 

 Op het platteland zijn verstedelijkte gebieden ontstaan met een behoorlijk 

voorzieningenniveau. 

 Ten gevolge van gemeentelijke herindelingen zijn de gemeenten groter geworden 

en qua expertise veel minder afhankelijk van Hoorn.  

 

14. Agribusiness 

Tot heden heeft Hoorn geen enkele positie op het gebied van de agribusines en Hoorn 

heeft het afgelopen decennium nooit specifiek aandacht gehad voor deze sector. Het is 

uitermate onhandig van Stede Broec om met Hoorn de concurrentie aan te gaan als 

het gaat om de winkelvoorzieningen (uitbreiding Streekhof) en in het is van Hoorn erg 

opportunistisch om nu opeens interesse te tonen voor sectoren die sterke wortels 

hebben in enkele West-Friese gemeenten, waaronder Stede Broec. Ook voor de 

kansen rondom de agribusiness geldt dat een Structuurvisie niet bedoeld is om ideeën 

die slechts hier en daar in hoofden leven een plaats te geven.  
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15. Consolideren jarenzeventig- en -tachtigwijken 

Er wordt ons inziens te negatief gesproken over de jarenzeventig- en -tachtigwijken (let 

wel meer dan 60 procent van de voorraad). Er zijn binnen die wijken zeker delen die 

extra aandacht behoeven. In de Grote Waal hebben we gezien dat ruimtelijke impulsen 

tot meer kwaliteit hebben geleid, maar ook dat te weinig onderhoud het 

tegenovergestelde met zich meebrengt. In het algemeen kunnen deze wijken, zeker in 

vergelijking met wat elders in ons land is gerealiseerd, de toets der kritiek doorstaan. Er 

moet niet te snel worden mee gesurft op de als negatief beleefde kritische notie van 

‘bloemkoolwijken’. Zo wordt die kwalificatie vanzelf een self fulfilling prophecy.  

 

Transformatie biedt nieuwe mogelijkheden. Maar het is geen toverwoord. Bovendien 

als alleen de sociale voorraad moet worden getransformeerd zal het aandeel sociale 

huurwoningen dalen, terwijl zeker in deze tijd daar grote behoefte aan is. Wel is 

aandacht voor het beheer nodig. Meer dan nu en ook anders dan nu, waar zoals in 

fase 3 van de Grote Waal na een lange periode van veronachtzaming, de botte bijl het 

belangrijkste instrument lijkt zijn. 

  
 

Goed beheer, in samenwerking met de buurt, wordt wel genoemd, maar de aandacht is 

toch te gering. Maar net als de economie een dragend thema is voor de toekomstige 

ontwikkeling van de stad, kan beheer dat zijn voor de ontwikkeling van de wijken. 

Consolideren is volgens de structuurvisie meer dan het bestendigen van een situatie. 

Wij willen dat nog eens benadrukken omdat consolideren vaak wordt verstaan als het 

vasthouden van een bepaalde situatie of positie. Het door ons voorgestane 

consolideren is een permanente activiteit. En het is goed om de bewoners daar zoveel 

mogelijk bij te betrekken.  

 

Functiemenging in woonwijken lijkt aantrekkelijk. Maar de illustraties in de nota zijn wel 

erg naïef. Veel kleine bedrijfjes worden gestart vanuit de woning. Groeien ze dan zullen 

ze hun buurten uitmoeten omdat die ruimtelijk daarvoor niet zijn ingericht. Denk aan de 

toename van het verkeer en de hogere parkeerdruk.  

 

16. Projectenkaart 

In het begin van de structuurvisie wordt gesproken over een actueel 

sturingsmechanisme. Er wordt een wensenlijst met niet minder dan 21 projecten 

opgenomen. Maar het is onduidelijk wat men per project wil doen, als de projecten in 

de tekst op te sporen zijn. Project 1 is al niet te vinden, andere projecten staan ergens 

verscholen, de afronding van Bangert-Oosterpolder staat slechts op de zevende plek.  

 

17. MER 

Vanaf blz. 86 treffen we enkele, niet geheel duidelijke, teksten aan m.b.t. de MER. Het 

is onduidelijk wat deze teksten in dit kader betekenen. Heeft het consequenties dat de 

plannen voor de MER niet concreet genoeg zijn?  

 

Tot slot 

Deze Structuurvisie roept nog veel vragen op. Het is geen kader voor en bevat ook 

onvoldoende strategische richtingen voor de bestemmingsplannen, uitgezonderd de 

nieuwere wijken.  


