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Aan de politieke partijen in de gemeente Hoorn 

 

Hoorn, 17 juli 2013 

 

Onderwerp: Verkiezingsprogramma 2014-2018  

 

 

Geacht bestuur, geachte fractieleden, 

 

De afgelopen decennia hebben achtereenvolgende gemeentebesturen veel aandacht 

besteed aan de monumenten in onze stad en de kwaliteit van de binnenstad. Mede 

daardoor is onze binnenstad aantrekkelijk gebleven voor de eigen inwoners en bezoekers. 

De economie profiteert daarvan. Veranderingen in het koopgedrag vormen enerzijds een 

bedreiging, anderzijds is het een uitdaging om in samenwerking met alle betrokken 

partijen een antwoord te vinden op deze transitie, zodat ons stadscentrum zijn 

aantrekkelijkheid blijft behouden. Vereniging Oud Hoorn wil graag hierover meedenken.  

 

Nu u bezig bent met het opstellen van het verkiezingsprogramma voor 2014-2018 wil het 

bestuur Oud Hoorn een aantal punten onder uw aandacht brengen die mogelijk een plek 

in uw programma kunnen krijgen. 

Het zijn deels zaken die eerder onderwerp van gesprek zijn geweest, die zijn blijven liggen 

of hernieuwde aandacht nodig hebben.  

 

1. De monumenten 

- Hoorn kent een groot aantal monumenten en beschermde panden.  

- Merkwaardig genoeg kent Hoorn geen geschreven monumentenbeleid. 

- De al geruime tijd geleden toegezegde Erfgoednota is nog niet verschenen. 

- Voor de begraafplaats Keern is jaren geleden het verzoek tot plaatsing op de 

gemeentelijke monumentenlijst ingediend. Het ontbrak toen aan ambtelijke 

capaciteit. Tot nu toe zijn echter geen stappen gezet, terwijl de plannen voor de 

Poort van Hoorn ook consequenties hebben voor de begraafplaats.. 

- Herbestemming van monumentale panden die dreigen leeg te komen of reeds 

leeg staan. In het  Platform religieus erfgoed dient de gemeente een actieve rol te 

spelen en samen met eigenaren op zoek te gaan naar mogelijkheden en 

financieringsbronnen.  

 

 2. De openbare ruimten binnenstad 

- Meer aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimten 
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- Een aantal jaren geleden is de gemeente gestart met het herinrichten van het 

openbaar gebied. De afgelopen jaren is daar nauwelijks areaal aan toegevoegd en 

in een aantal straten is de slijtage reeds goed zichtbaar.  

- Verbeteren van het onderhoud van de groenstructuur. De bomen in de binnenstad 

vormen een belangrijk decor voor een stijlvolle binnenstad; dat geldt niet alleen 

voor de bomen van de monumentenlijst. 

- Meer waardering voor de monumentale status van de singels. 

- Julianapark. Het park heeft een onmisbare functie en bezit grote kwaliteit. De 

huidige functie dient behouden te blijven. Het onderhoud dient te worden 

verbeterd. 

- Het handhaven van het zicht op het havenfront vraagt een goede oplossing voor 

het afmeren van de Witte Vloot. 

- Het doortrekken van het Kleine Oost naar de dijk, zoals de loop oorspronkelijk was 

is nog niet gerealiseerd terwijl beloofd was dit met het Hoogheemraadschap te 

regelen. 

  

3. Binnenstad unieke combinatie 

- Hoorn als centrum van West-Friesland komt in gedrang omdat er onvoldoende 

geïnvesteerd wordt in het versterken van de unieke combinatie van een historisch 

monumentaal centrum en een, onder druk staand, hoogwaardig winkelaanbod.  

- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad is  niet 

voldoende om de huidige teruggang om te buigen.  

- Aandacht voor verschralend winkelaanbod en de lege gaten. Wellicht biedt het 

herstructureren van winkelstraten mogelijkheden om het winkelrondje compact 

en aantrekkelijk te houden. Ook het herontwikkelen van leegstaande winkels tot 

woningen zou een optie kunnen zijn.  

- Stimuleren van plannen voor gaten en verkrotting zoals op Kerkplein, Westerdijk, 

Italiaanse Zeedijk en Nieuwland. 

- Het aanzien van de binnenstad is gebaat bij een strikte handhaving van het 

bestemmingsplan en het reclamebeleid. 

- De afgelopen jaren is er op een enkele uitzondering na geen kwaliteit toegevoegd 

aan het zo geroemde historische centrum van Hoorn. Het toevoegen van nieuwe 

historische elementen versterkt de binnenstad. Het Oostereiland is daarvan een 

goed voorbeeld. Een degelijke investering is ook nodig voor stationsgebied. 

  

4. De linten in Zwaag en Blokker 

- De afgelopen vier jaar is er nog meer inbreuk gepleegd op de historische kwaliteit 

van de lintbebouwing in Zwaag en Blokker. Daar waar Hoorn redelijk geslaagd is in 

het behouden van de historische kwaliteit van de binnenstad heeft zij de linten 

van Zwaag en Blokker veel te veel laten overwoekeren door nieuwbouw.  

- De karakteristieke open ruimten zijn bebouwd. 

- De gepleegde nieuwbouw heeft vaak geen enkele relatie met de vorm en 

bouwmassa van de oorspronkelijke bebouwing. 

- Prachtige agrarische gebouwen (waaronder enkele stolpen) staan te 

verkommeren en worden vanuit economische overwegingen ten onrechte nog 

steeds niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. 
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5. Het bestuur 

- Handhaven van een eigen wethouder voor erfgoed en monumentenzaken. 

- Versterking van het bureau Erfgoed. In de nabije toekomst zal blijken dat juist dit 

terrein een groeifactor is voor een onderscheidende stad. Er is nog steeds een 

achterstand bij de beschrijving van de monumenten. 

 

Het bestuur van Oud Hoorn is graag bereid deze onderwerpen nader toe te lichten. 

Wij wachten uw uitnodiging daartoe af en vertrouwen erop dat in uw programma het 

versterken van de binnenstad en het monumentale karakter daarvan en dat van de 

andere delen van de stad zowel beleidsmatig als in concrete plannen de hoge prioriteit 

krijgt, die deze verdienen.  

 

Met vriendelijke groeten. 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn, 

 

 

 

E.S. Ottens,      M. J. Lodde-Tolenaar, 

voorzitter      secretaris. 

 

 
 
Contact: secretaris@oudhoorn.nl   


