Hoorn start Energiefonds voor verduurzamen bedrijven

StadsNieuws

Bedrijven en instellingen in Hoorn kunnen bij de gemeente een lening krijgen
tegen gunstige voorwaarden. Deze is bedoeld voor het verduurzamen van hun
pand. Denk daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen, isolatie of het plaatsen
van een warmtepomp. Hiervoor is de gemeente het Energiefonds gestart. Wie
daar een aanvraag doet, krijgt niet alleen hulp bij de ﬁnanciering maar ook bij het
maken van een verduurzamingsplan.
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De gemeente wil ondernemers helpen bij het
verduurzamen van hun bedrijf. Wethouder
Samir Bashara: ‘Voor inwoners zijn er al heel
wat subsidiemogelijkheden via het Rijk of

Kerstboodschap burgemeester Nieuwenburg:
‘Hou vol, heb begrip, help elkaar en blijf gezond’

de provincie. Voor het MKB en instellingen
valt dit tegen. En dat terwijl er veel energie
valt te besparen. Niet iedereen weet wat hij
moet doen om zijn bedrijf te verduurzamen

Hulp bij rondkomen
in Hoorn
Maakt u zich zorgen over geld? Heeft
u schulden? Of kunt u niet op tijd uw
rekeningen betalen? Komt u niet uit met het
geld om de boodschappen te doen? Bent u
ondernemer of zzp’er en heeft u ﬁnanciële
zorgen? De gemeente kan u hierbij helpen.
Een deskundig team staat voor u klaar.
U vindt informatie om zelf of samen aan de
slag te gaan op www.hoorn.nl/rondkomen.

Hulp bij laag inkomen

Lieve inwoners en ondernemers in Hoorn,
Blokker en Zwaag,
De decembermaand is voor velen van ons een
maand om stil te staan bij het afgelopen jaar,
bij onze dierbaren en mooie momenten. En
wat een jaar is dit geweest! Aan de ene kant
misschien een jaar om snel te vergeten, aan
de andere kant een jaar dat we simpelweg niet
zomaar kúnnen vergeten. Een jaar dat in onze
geheugens en de geschiedenis is gegrift.
In januari keken we nog uit de verte toe hoe
het coronavirus in China om zich heen greep,
Een paar maanden later gebeurde wat bijna
niemand voor mogelijk achtte, of verwachtte.
Ook ons land moest eraan geloven. Het is
al zo vaak gezegd, maar de impact van het
coronavirus en de noodzakelijke beperkingen
die daaruit volgen zijn ongekend. Ons
dagelijks leven is in één klap veranderd en
dat is zwaar, voor ons allemaal, met klein en
groot leed. Van het verlies van een dierbare
tot het gemis van de gezellige momenten met
vrienden en familie.
Daniël Lohues heeft een liedje waarin hij zingt:
‘Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen

Op zich bennen die kruuzen precies eben groot
‘T verschil is; de iene hef der iene van piepschoem
En de ander die hef ‘m van lood’
Het is goed om daar af en toe even bij stil
te staan. We hebben allemaal op een of
andere manier onze moeilijke momenten en
worsteling met de situatie. Misschien voelt
uw kruis als lood, maar dat betekent niet dat
de ander geen eigen kruis heeft. Juist in dit
soort situaties is het belangrijk om elkaar
te steunen, elkaar open en respectvol te
benaderen. Zo sta je naast elkaar, in plaats
van tegenover elkaar.
Er zijn ook veel lichtpuntjes geweest. Deze
moeilijke tijd brengt mensen dichterbij
elkaar. Het afgelopen jaar zagen we dat
er talloze initiatieven ontstonden om
elkaar te helpen en te steunen. We zagen
artsen, verpleegsters en verplegers die
dag in dag uit voor onze zieke stads- en
dorpsgenoten klaar stonden. Ondernemers
die ondanks grote tegenslagen toch weer
mogelijkheden zagen. Scholen die voor
de zoveelste keer omschakelden van
school- naar afstandsonderwijs en weer
terug, verenigingen en sportclubs die hun

activiteiten steeds weer wisten bij te sturen.
Die saamhorigheid, veerkracht en de zorg
voor elkaar is hartverwarmend. Dat is iets om
vast te houden. We gaan het nieuwe jaar in
met een noodzakelijke, maar zware lockdown,
Opnieuw wordt er aanspraak gedaan op ons
uithoudingsvermogen. Maar deze keer wel
met hoop die gloort aan de horizon. Met
het vaccin in zicht groeit de kans dat we
binnen afzienbare tijd onze normale levens
geleidelijk aan weer terug kunnen krijgen. Tot
die tijd moeten we door blijven roeien totdat
we weer op het vaste land zijn. Een – hopelijk
– laatste krachtsinspanning. Laten we samen
goed op elkaar blijven letten, geef elkaar wat
ruimte en begrip en help elkaar.
Houd vol, zodat we onze stad en dorpen
straks weer kunnen zien bruisen. En,
belangrijker, zodat we elkaar snel in goede
gezondheid de hand kunnen schudden of
kunnen omhelzen. Daar kijk ik enorm naar uit.
U ook? Voor nu ﬁjne en warme feestdagen en
alvast een gezond en hoopvol nieuwjaar!
Jan Nieuwenburg
Burgemeester

Voor mensen met een laag inkomen zijn
er verschillende regelingen. Landelijke
regelingen, maar ook regelingen die gelden
voor inwoners van de gemeente Hoorn. Die
regelingen zijn niet alleen voor mensen met
geldproblemen of schulden. Mogelijk heeft
u recht op bepaalde toeslagen of bijstand,
omdat uw inkomen onder een bepaalde
grens zit. Bekijk de regelingen op
www.hoorn.nl/laaginkomen.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws uit de gemeente? Meld u zich dan
via www.hoorn.nl/nieuwsbrief aan voor de
nieuwsbrief. Iedere vrijdag ontvangt u een
e-mail met daarin de online nieuwsbrief.

Extra inzet voor dak- en thuislozen in Westfriesland beloond met 2,7 miljoen rijksgeld
Het plan met zeven maatregelen om dakloosheid in Westfriesland verder terug
te dringen heeft 2,7 miljoen opgeleverd van staatssecretaris Blokhuis.
De maatregelen moeten een extra impuls geven bovenop de huidige regionale
aanpak. Ook de proef Housing First wordt met dit geld in 2021 opgestart.

Het verschil maken

Bestuurlijk trekkers Kholoud al Mobayed
(Hoorn) en Rabella Wiersma-DeFaria
(Opmeer) zijn blij met dit bedrag en trots op
de samenwerking tussen gemeenten op dit
gebied.
Wethouder Al Mobayed: ‘Centrumgemeente
Hoorn ontvangt de bijdrage van het
Rijk. Met deze extra inzet kunnen we als
samenwerkende gemeenten de plannen uit
gaan voeren en het verschil maken voor een
doelgroep die het in de crisistijd heel zwaar

heeft. Daarnaast kunnen we nu ook sneller
onderzoek doen naar de onderbelichte
oorzaken en behoeften bij dakloze 18- tot
23-jarigen.’

Wonen en zorg op maat

‘Om onze aanpak extra kracht bij te zetten
diende onze regio een plan in om nog meer
te kunnen doen. Zoals het opzetten van de
pilot Housing First. Hierbij helpen we dakloze
inwoners met een dak boven het hoofd
én begeleiding op het gebied van zorg of

psychische hulp op maat’, aldus wethouder
Wiersma-DeFaria. In Westfriesland
zal daarnaast een woonzorgregisseur
onderzoek gaan doen naar woningdeling
en kamerverhuur en transformatie van
kantoorgebouwen. Ook zal de regisseur
gesprekken voeren met zorgorganisaties en
woningcorporaties over woonplekken voor
daklozen.

Vroegsignaleren

Het vertrekpunt voor de extra maatregelen
is het regionale beleidskader Herstel en
Participatie voor kwetsbare inwoners.
Bestrijding van dak- en thuisloosheid is een
van de kernthema’s in het beleid. Zo zetten de
gemeenten, corporaties en zorgorganisaties
gezamenlijk in op vroegsignalering van

huurachterstanden en nazorgbegeleiding als
daklozen een eigen woning krijgen.

Daklozen verdubbeld

Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
maakte 16 december bekend 2,7 miljoen
vrij te maken voor het Westfriese plan tegen
dak- en thuisloosheid. Het kabinet maakte
eerder dit jaar al bekend 200 miljoen euro
uit te trekken, omdat het aantal daklozen
in tien jaar tijd is verdubbeld in Nederland.
Voorwaarde daarbij is dat de extra
maatregelen aansluiten bij de drie landelijke
thema’s: preventie, vernieuwing opvang en
woonplekken met begeleiding. De regionale
aanpak sluit aan bij die landelijke thema’s.

Het Energiefonds is voor alle ondernemers,
non-proﬁtorganisaties, verenigingen en
instellingen met een pand in Hoorn. Het is
interessant voor organisaties die relatief
lage leningen nodig hebben. Voor hen is het
vaak moeilijk bij een bank een betaalbare
lening te krijgen. Met het Energiefonds
kunnen zij maximaal 50.000 euro lenen
voor bijvoorbeeld isolatie, LED verlichting,
zonnepanelen, warmtepompen. Maar ook
voor maatregelen zoals warmteterugwinning,
energiezuinige apparaten of energiecellen.

Fondsmanager Nico Meester: ‘Je kunt
maximaal 75% van je investering lenen. Je
betaalt geen afsluitkosten en kunt boetevrij
vervroegd aﬂossen. Wie een aanvraag wil
doen, help ik daarbij. Zo kun je snel de lening
krijgen.’ Op www.hoorn.nl/energiefonds
staat meer informatie over de lening en de
voorwaarden.

Is uw badkamer klaar voor de toekomst?
Gaat u uw badkamer verbouwen of aanpassen? Overweeg dan eens om er meteen
voor te zorgen dat u zo lang mogelijk comfortabel gebruik kunt maken van uw
badkamer. Overigens hoeft u uw badkamer niet helemaal te verbouwen om hem
toekomstbestendig te maken. Een paar aanpassingen zijn soms al genoeg. Met de
gunstige ‘Blijverslening’ kunt u via de gemeente geld lenen voor uw verbouwing.
Uw badkamer verbouwen of aanpassen
begint met goed nadenken over het bad of de
douchecabine. In een toekomstbestendige
badkamer is het belangrijk dat u niet over een
verhoging hoeft te stappen om uw douche of
bad in- en uit te komen. Zeker als de badkamervloer nat is, brengt dat risico´s met zich mee.
Hieronder geven we drie mogelijke oplossingen:

Optie 1: drempelloze douche

U kunt uw douchecabine, douchebak of
badkuip (laten) verwijderen uit uw badkamer
en in plaats daarvan een drempelloze
douchecel realiseren. De vloer en muur
rondom de douchekop worden dan net
als de rest van de badkamer betegeld. De
douchecel wordt gescheiden van de rest
van de badkamer door middel van een
douchegordijn of (glazen) scherm.

Aanmelden voor de
online nieuwsbrief

Lening voor energiebesparing

Aanvragen

Vraag om hulp!

Problemen met geld worden snel groter als
u niets doet. Hoe sneller u hulp zoekt, hoe
sneller u uit de problemen bent of hoe beter
eventuele grotere problemen voorkomen
kunnen worden. Neem contact op voor een
luisterend oor, advies of hulp. U kunt een
e-mail sturen naar rondkomen@hoorn.nl.
Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u
op. U kunt ook bellen naar 0229 25 22 00.

en welke mogelijkheden er zijn. Met het
Energiefonds nemen we veel zorgen uit
handen.’

Optie 2: steunbeugels

U kunt steunbeugels aanbrengen waaraan
u zich kunt vasthouden als u in- of uitstapt.
Steunbeugels in de douche bieden ook
houvast bij het wassen.

Optie 3: bad met deurtje

Er zijn ook baden met een deurtje. Dit deurtje
gaat naar binnen open en heeft een speciale
rubberen rand die het bad waterdicht afsluit.
Zo kunt u veilig en comfortabel in bad stappen.

Gunstige lening

Bent u 55+ of heeft u een zorgvraag? Dan
kunt u voor een verbouwing van uw badkamer
gebruik maken van de gunstige ‘Blijverslening’.
U kunt daarmee minimaal 2.500 euro en
maximaal 50.000 euro lenen via de gemeente
Hoorn. Het gaat om aanpassingen in uw
woning die ervoor zorgen dat u zo lang
mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ga voor
meer informatie en de voorwaarden naar
www.hoorn.nl/blijverslening.

Lekker blijven wonen

Meer informatie en handige tips
over deze onderwerpen vindt u op
www.lekkerblijvenwonen.nl.

Meer aanpassingen

Maar er zijn meer dingen om aan te pakken in de
badkamer. Zoals bijvoorbeeld de volgende zaken:
• Weg met gladde vloeren
• Neem een verstelbare douchekop
• Zorg voor houvast bij het douchen
• Schaf een thermostaatkraan aan
• Zorg voor makkelijk bedienbare kranen

Dit jaar geen traditionele kerstbomeninzameling
De traditionele kerstbomenactie gaat dit jaar niet door vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus. Er is in Hoorn dus geen inzameling en versnippering van
kerstbomen met de daaraan gekoppelde verloting.
De coronamaatregelen moeten verspreiding
van het virus tegengaan. Wethouder Simon
Broersma: ‘Een actie waarbij kinderen
mogelijk bij inwoners aanbellen om zoveel
mogelijk kerstbomen te verzamelen gaat
tegen deze maatregelen in. Bovendien
stimuleert het contact tussen inwoners en
de medewerkers van de gemeente bij het
aﬂeveren van de kerstbomen. De gemeente
vindt het daarom niet verstandig om dit
jaar een kerstbomenactie te houden.’ De
kerstboomverbranding was vorig jaar al
afgeschaft.

Compost en energie

De gemeente zet uw oude kerstbomen om in
compost en energie. De takken en naalden
worden verwerkt tot compost. De stam wordt
versnipperd en in de bio-energiecentrale
wordt er groene elektriciteit en warmte van
gemaakt. Het is daarom erg belangrijk dat
er geen kerstversiering meer in de boom
aanwezig is. U kunt uw boom inleveren bij
afvalbrengstation Hoorn, Factorij 29a in
Zwaag in de container voor planten, bomen

en struiken. Het afvalbrengstation is
geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.00-16.15 uur en van 17.00-21.00
uur, zaterdag van 08.00-15.00 uur en
zondag van 12.00-17.00 uur. De verruimde
openingstijden gelden tenminste tot
1 februari 2021.

Ophalen

De gemeente haalt de kerstbomen op die

tussen 4 en 8 januari langs de weg worden
gezet. Leg uw kerstboom daarvoor klaar
langs de weg van de wijkontsluitingswegen
(zoals De Weel in de Grote Waal,
Zwaagmergouw in Risdam en Rijnweg in
Kersenboogerd). Dus niet in de woonstraten.
De opgehaalde kerstbomen worden verwerkt
zonder publiek.

Afvalbak? Nee!

We willen graag de kerstbomen op een
milieuvriendelijke manier verwerken. Daarom
is het niet de bedoeling dat de bomen in de
groene of grijze afvalbakken verdwijnen.
Zodoende kan het milieu gespaard worden.

Subsidie voor wonen
boven en in winkels
Vanaf 1 januari 2021 kunnen eigenaren
van winkelpanden maximaal 50.000
euro subsidie krijgen voor het
realiseren van een (of meer) huurof koopwoning(en) boven of in een
bestaand winkelpand in de Hoornse
binnenstad.
In het verleden had Hoorn al een
stimuleringsregeling ‘Wonen boven en in
winkels’. Tijdens deze regeling werden er
96 woningen in winkelpanden gerealiseerd.
In februari 2019 stemde de raad in met
een initiatiefvoorstel van de VVD en Fractie
Tonnaer om deze regeling nieuw leven in
te blazen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de
stimuleringsregeling van start. Van 2021
tot en met 2025 is er ieder jaar 75.000 euro
beschikbaar voor deze subsidie.

Subsidie

Eigenaren van winkelpanden kunnen maximaal
10.000 euro subsidie per woning boven een
winkel krijgen, maximaal 4.500 euro voor
een aparte (trap)opgang op het Grote Noord
en op andere locaties maximaal 2.500 euro,
maximaal 2.500 euro voor een extra sociale
huurwoning, maximaal 7.000 euro voor
het omvormen van een winkel buiten het
winkelgebied en dit alles met een maximum
van 50.000 euro per project. De eigenaar
moet minimaal 2.000 euro aan kosten maken.

Geen woningen in winkels
kernwinkelgebied

Woningen boven winkels realiseren kan in de
hele binnenstad. In het kernwinkelgebied is
het niet mogelijk om een woning in een winkel
te realiseren. Het gaat dan om het Grote
Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange
Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed
(tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw,
Nieuwstraat en Kerkstraat.

Beter benutten

Wethouder Marjon van der Ven
(wonen en stadsontwikkeling) ziet de
stimuleringsregeling als een belangrijk
instrument voor de stad. ‘De afgelopen
jaren loopt het aantal winkels en het
aantal vierkante meters winkeloppervlak
terug, zeker buiten het kernwinkelgebied.
Daarnaast zijn er veel bovenruimtes van
winkels niet in gebruik. Er is dus veel
onbenutte ruimte. Tegelijkertijd is er een
groot tekort aan woningen. Op deze manier
kunnen we de ruimte in de stad dus beter
benutten. Bijkomend voordeel is dat de extra
bewoners van de nieuwe woningen ook weer
gebruik maken van alle voorzieningen in de
binnenstad. Dat is belangrijk om als stad
levendig en aantrekkelijk te blijven.’

Meer informatie en aanvragen

Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden
op de website van de gemeente Hoorn:
www.hoorn.nl/wonen-boven-winkels.

Stadhuis gesloten
Op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari
is het stadhuis gesloten. Veel zaken kunt u
zelf online regelen met de gemeente op
www.hoorn.nl. Heeft u vragen? Neem dan
contact op via www.hoorn.nl/contact.

StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Hoorn.
Fotograﬁe: Barend Hoekstra, Marcel Rob,
Benno Ellerbroek en Hans Albers.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
van de gemeente via www.hoorn.nl,
Twitter (@Gemeente_Hoorn) of Facebook
(www.facebook.nl/gemeentehoorn).
Voor vragen kunt u ook bellen:
0229 252200.

