Wouter Roosje woont in de Grote Waal en is ﬁnancieel
specialist voor MKB en de overheid. Zijn ﬁnanciële kennis
gebruikt hij om de ﬁnanciën van de gemeente te controleren.
Daarnaast zet hij zich in voor betere en eerlijkere kansen
voor starters op de woningmarkt.
8. Renzo van Houten is als 19-jarige het jongste kandidaatgemeenteraadslid voor Fractie Tonnaer. Hij wil zich inzetten
voor de belangen van jeugd en jongeren. Renzo gaat
hbo Bestuurskunde studeren. Tijdelijk werkt hij bij zijn vader
in Edo’s groente- en fruitzaak in de Kersenboogerd.
9. Levent Helelespe is 16 jaar gemeenteraadslid. Niet alleen
voor de Turkse, maar voor alle inwoners zet hij zich in.
Levent woont al jaren in de Kersenboogerd en is door zijn
werk een bekende Hoornaar.
10. Nico Oudheusden woont in de Grote Waal en is sinds
2002 actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor
de Hoornse Senioren Partij. Sinds de fusie is hij raadslid
voor Fractie Tonnaer. Nico heeft een unieke positie in de
gemeenteraad en fractie.
11. Apolonia Ustasia woonde in de Appelbuurt van Blokker en
woont nu in Bangert Oosterpolder. Ze werkt als adviseur
bij een landelijke reclasseringsorganisatie en is zelfstandig
(beschermings)bewindvoerder. Apolonia wil gemeenteraadslid zijn voor alle inwoners, in het bijzonder die van
Blokker en Bangert Oosterpolder. Ze richt zich vooral op
zelfredzaamheid, participatie, zorg, jeugd, werk, gezondheid
en bewegen.
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Hester Vos
Fancy Burchatz
Toos Plug
Gerard Hubers
Jan Tonneman
Joke Hermans-Kroese
Jacques Dekker
Jan Schrik
Onno Egtberts
Henk Kerckhoffs
Lees ons verkiezingsprogramma op fractietonnaer.nl
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Woningbouw noodzaak. Vooral voor jongeren en ouderen.
Pelmolenpad, stationsgebied, Berkhouterweg, de Glasbak, Bangert Oosterpolder
ideaal voor woningbouw.
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.
Stimuleer 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.
Voor bouw nieuwe woonwijk aan de rand van Hoorn.
Pelmolenpad en stationsgebied: volledig ondergronds parkeren met goede
loopverbinding binnenstad.
Alleen echte burgerparticipatie telt.
Voor bereikbaarheid en economie binnenstad is een tunnel of spoorwegovergang
Cabasiusweg nodig.
Gratis parkeren op 1.850 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.
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.
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 heeft prioriteit.
Straten en gebouwen toegankelijk maken 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.
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Roger Tonnaer heeft ruim 38 jaar politiek-bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid
(fractievoorzitter) en zes jaar als wethouder. Fractie Tonnaer is na de fusie met de
Hoornse Senioren Partij de grootste fractie in de gemeenteraad. Roger spant zich
in voor lagere hoogbouw, nieuwe woonwijk, ijsverkoop door de banketbakker en is
voorstander van een ondernemende binnenstad met gratis parkeren op koopzondag,
meer bloemmanden, sfeerverlichting en kermis.
Hij woont in de Nieuwe Steen en is voor de bouw van een IKEC in combinatie met
maximum 40 woningen voor ouderen op de voormalige hockeyvelden.
Simon Broersma is sinds 2018 wethouder stadsbeheer, openbare ruimte en wijkzaken.
Simon startte de aanleg van Wijkpark Bangert Oosterpolder en is voor verbetering
van Dwaalpark, Grote Waal. Straten opnieuw ingericht, loopniveau Poolster
opgeknapt en een fotogenieke schaapskudde vervangt de grasmaaiers van Hoorn.
Marieke Rijk woont in Hoorn-Noord en is sinds 2018 actief als gemeenteraadslid.
Ze heeft gezorgd voor prijscompensatie aan gesubsidieerde organisaties en voor de
vestiging van kleine horeca in het Julianapark. Dankzij Marieke is tijdelijk de papieren
en digitale bezoekerskraskaart tot 1 juni te gebruiken.
Norbert de Vries woont in Blokker en is al jaren lid van de gemeentelijke raadscommissie. Eerst voor de Hoornse Seniorenpartij en na de fusie voor Fractie Tonnaer.
Norbert heeft een internationale studie bestuurskunde afgerond en is werkzaam
als interim-schoolleider. Als raadslid wil hij zich vooral bezighouden met onderwijs,
jeugd, ouderen(zorg), wonen en ondernemen.
Ellen van der Knaap was doktersassistente en de laatste jaren onder meer voorzitter
van het BOK (Bewoners Overleg Kersenboogerd). Ellen weet wat er speelt in de
Kersenboogerd en zet zich in voor de aanleg van verlichte zebrapaden. Als nieuw
gemeenteraadslid kunnen de Kersenboogerd en andere wijken en dorpen op haar
rekenen.
Berend Jansen woont sinds kort in Risdam-Noord. Hij werkt voor een internationaal
opererend groentezaad-veredelingsbedrijf. Door zijn werk kent hij agrarisch WestFriesland als geen ander.

