Bewonersoverleg Hoorn Noord
Sint Eloystraat 106
1624 VW Hoorn
Email: olhn@netwerkhoorn.nl
Website: OLHN.nl

Sterk en gezamenlijk

Notulen van Bewonersoverleg Hoorn-Noord d.d. 16 maart 2017
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Co Huisman, wijkagent
Karin van het Klooster, Raadslid CDA
Ton Opheikens, lid Ouderenraad
Gastsprekers: Wethouder Mevrouw Nel Douw
Kirsten van de Vosse, Ronald Kloosterman, beide ambulant
medewerker Bij Boshardt van het Leger des Heils
Gerhard Bos, van gemeente Hoorn
Aanwezig: 52 Wijkbewoners
Afzegging: Manja Commandeur, Marijn de Nijs

20.00 uur
1. Opening
Fred Snel, de voorzitter van Bewonersoverleg Hoorn-Noord, heet buurtbewoners en andere
belangstellenden welkom in wijkcentrum de Zaagtand.
Hij is blij met de goede opkomst, en de sprekers van vanavond.
2. Mededelingen
1. Morgen zal gestart worden door Heddes Bouw bij het Tabor College Werenfridus.
2. Op plek van voormalig buurthuis De Schoor zal einde deze maand met bouwen
begonnen worden. De voorzitter heeft hierover contact gehad met aanneembedrijf
Het Gilde. Voor de inwoners is in november een inloop gepland.
3. Bij het Horizon College langs de Provinciale weg gaat Scholten nieuwbouw neer
zetten met een torenflat en met een binnen tuin.
4. In de maand oktober gaat men beginnen met de sloop van de woningen van
Intermaris aan de Johannes Poststraat en Pater Bleijsstraat.
5. vanaf januari:
Elke dinsdagmorgen vanaf 10 uur tot half 12 inloopspreekuur voor Hoorn
Noord en u kunt dan een kop koffie of thee hierbij krijgen. De voorzitter en
Thea van de agendacommissie OLHN zullen dan aanwezig te zijn. De wijk
coördinator is in de even week hier ook aanwezig.

3. Presentatie Wethouder Nel Douw over haar takenpakket.
Sinds 2014 is Nel Wethouder namens de SP., het is haar 1e termijn. Daarvoor was ze
fractievoorzitter van de SP. Zij vindt het een mooie baan. Nel is geen echte Horinees, in 1989
is ze hier komen wonen samen met haar echtgenoot. Eerst heeft zij gewoond in Wijk bij
Duurstede en in Utrecht heeft ze gestudeerd. Haar takenpakket is Volksgezondheid,
Grondzaken, Jeugdbeleid, WMO (Ouderenzorg) Ze deelt de WMO-taken met Wethouder
Theo van Eyck, die b.v. trapliften in zijn pakket heeft. Ook heeft Nel in haar portefeuille
dagbesteding via gemeente + maatschappelijke opvang + beschermd wonen +
verslavingsbeleid.
Nel woont op loopafstand van het gemeentehuis in Risdam Zuid.
Vraag over grondzaken: Worden groene strookjes weggegeven om te bebouwen voor
woningen?
Nel antwoordt: We verkopen geen groene stroken voor woningen wel om te beplanten.
Vraag: Heeft u als wethouder invloed op wat er gebouwd wordt? Nee, dat heeft zij niet dat zit
in de portefeuille van wethouder Ben Tap. Die heeft Ruimtelijke Ordening. Judith de Jong
heeft Financiën. Samen trekken ze op inzake bebouwingen.
Inzake overlast verwarde personen vertelt de Wethouder dat ze hierover veel overleg heeft
met de politie, GGZ en zorgverzekeraar. Ze voegt eraan toe dat het in Hoorn reuze mee valt in
vergelijking met andere steden.
4.Presentatie Kirsten van de Vosse van het Leger des Heils.
Sinds twee jaar is het Leger des Heils in Hoorn nu actief voor:
 er nu dag- en nachtopvang bij Dampten 18 voor daklozen.
 Tweedehands kledingwinkel en buurtcentrum Boschhard in de Johannes Poststraat
 Kantoor van ambulant medewerkers in Johannes Poststraat, voor heel West-Friesland
 Spreekuur Bewindvoerder, iedere dinsdag om tien uur ’s ochtends, gratis
Bij Boschhard, in de Johannes Poststraat, het voormalig deurwaarderskantoor, is nu een
gezellig laagdrempelig buurtcentrum geworden. Hier gratis koffie met veel vrijwilligers, die
ook aan de koffietafel zitten.
Het is helemaal opgeknapt door vrijwilligers. De kledingwinkel die nu hier is, was vroeger op
het Achterom.
Er is ook een spreekuur binnen pand door bewindvoerder iedere dinsdag, o.a. om belastingen
te laten invullen.
De vrijwilligers runnen het buurtcentrum aan de Johannes Poststraat. Er is een app gemaakt
om in te vallen, de groep redt zichzelf. Het Leger kan nog steeds vrijwilligers gebruiken.
Het ambulante werk begeleidt gezinnen, verslavingsproblematiek om mensen weer
zelfstandig te maken. Gemeente Hoorn doet de beschikkingen. Als mensen in eigen kring, bij
familie en/of vrienden verblijven dan kunnen de hulpvragenden op kantoor komen. Inzake de
daklozen wordt veel samengewerkt met ketenpartners zoals DNO doen, actief Talent, met
Brijder stichting, GGZ, GGD. Ook wordt verwezen naar 1.Hoorn en/of politie.
Startpunt is leeftijd 18+ . De intake vindt plaats op Dampten 18 om te inventariseren waarom
iemand zorg nodig heeft. Daarna wordt gekeken: Wat is nodig. De ambulant medewerkers

werken met drie medewerkers, betaalde medewerkers, opgeleid als sociaalpedagogisch
medewerkers.
De Wethouder merkt op dat er wordt samengewerkt met de Woningbouwcorporaties en
Hypotheekverstrekkers. Bij huisuitzettingen wordt preventief Leger des Heils ingezet.
Financiën komen van gemeente. Het Leger is een normale zorg en welzijnsinstelling, laag
drempelig.
De mensen die overnachten kunnen hier maximaal 18 maanden blijven. Er zijn mensen 8
dagen, 3 maanden, half jaar, soms komen mensen terug. Streven is om zo snel mogelijk een
vaste plek te krijgen. Een aantal bewoners werken of doen een studie.
Vraag/opmerking uit zaal van bewoner: Wordt iets gedaan aan het corrupte gebeuren dat een
aantal verkopers van de Daklozenkrant op een corrupte manier inkomen wordt verworven?
O.a. bij Deen in de Vredenhofstraat wordt de daklozenkrant verkocht, net als op vijf andere
punten, voor inkomen. Kan hier iets aan gedaan worden?
Deze vraag wordt beantwoord dat hier geen vergunning voor nodig is.
5. Presentatie Poort van Hoorn/Visie Stationsgebied door ambtenaren gemeente Hoorn
onder leiding van Gerhard Bos
In het nieuwe plan worden de parkeerplaatsen van de Zuidkant van het station, o.a.
Pelmolenpad verplaatst naar de Noord kant van het station. Er zullen 750 parkeerplaatsen
komen en bij de Albert Heijnwinkel 200 plaatsen.
Het busstation zal verplaatst worden van de Zuidkant naar de Noordkant van het station.
Mogelijk komen hier ook parkeerplaatsen voor toeristenbussen bij Museum Stoomtram.
Ontsluiting Provinciale Weg via Maelsonstraat. Op de Van Dedemstraat komen vrij liggende
fietspaden.
Mogelijk roltrappen voor de voetgangersbrug naar het Station. Het moet allemaal comfortabel
worden.
Het “Vlekkenplan” wordt getoond. Een grote/hoge parkeergarage bij Albert Heijn winkel. De
AH-winkel wordt mogelijk groter tot 3000m2. In het plan is opgenomen om te parkeren
boven AH en boven het spoor.
Er is uitgegaan van een zo aangenaam mogelijke parkeergarage; met voldoende licht. Het
tarief zal gelijk blijven aan het parkeren op het P & R terrein. Ook zal er een grote overdekte
bewaakte fietsenstalling met toiletten voor ongeveer 2000 Wordt het gratis? Dat is nog niet
helemaal duidelijk.
Opmerking van bewoner: We missen een Verkeerscirculatieplan. We zijn bang dat de
Liornestraat straks overbelast wordt.
Vraag van bewoners: Wat wordt voor de bewoners van Hoorn Noord, zoals Koepoortsweg,
gewaarborgd voor de veiligheid? Het stukje Koepoortsweg is niet meegenomen in de
ontwikkeling van dit project.
In één week waren er onlangs drie ongelukken door de drukke/onduidelijke verkeersstromen
hier. Door de nieuwe bebouwingen van o.a. de 55 meter hoge flat naast Horizon College,
toegenomen verkeersdruk door de ontsluiting Provinciale Weg via de Maelsonstraat en deze
nieuwe inrichting van het Stationsgebied aan de Noordzijde van het station zal de
verkeersdruk alleen maar toenemen, terwijl hier nu al Black Spots zijn.
Voorgesteld wordt door bewoner om Koepoortsweg af te sluiten voor autoverkeer en alleen

fietsroute te laten zijn.
6.Verkeer door Bart Sikkema
Bart heeft gesprekken gevoerd met de politieke fracties over onze verkeersproblemen.
Verzinkte paaltje bij Koepoortsweg/spoorovergang was toegezegd maar is toch naar
achtergrond verdwenen vanwege financiële redenen. Er zijn oplossingen te bedenken voor
spoorwegovergang. Het huidige paaltje is al platgereden.
Bart vindt wel luisteren oor maar geen actie Paaltje moet kunnen zakken vanwege ziekenauto.
Spoorbomen functioneren niet goed, soms is hier een levensgevaarlijke situatie voor
boosterrijders.
7.Rondvraag
 Er zijn gaten in de weg bij het Ziekenhuis, dit komt door kraan die hier gestaan heeft.
Voorzitter antwoordt: Kortste klap is melding bij gemeente.
 Bewoner meldt dat de huizen Binnenblijfstraat worden gesloopt. 50 mensen zijn daar
bezig met juridisch punt, ze zijn op zoek naar platforms en juristen. Betrokkene zoekt
medestander.
 Kan afslag naar Laurentiusstraat groter worden? Hier blijken
verkeersproblemen/onoverzichtelijkheid te zijn.

8..Sluiting
Tot slot meldt de voorzitter: De buurtpreventie app kan voor veel waarde zijn voor bewoners
inzake Veiligheid en communicatie in eigen buurtje. Hij beveelt het ons allen aan.
Voor vragen/opmerkingen/meldingen e.d. kunt u zich wenden tot de Agendacommissie via
ons e-mail adres:
olhn@netwerkhoorn.nl
Of: per briefje in Postbus Overleg Leefbaarheid Hoorn Noord, Wijkcentrum De Zaagtand,
bij Opbouwwerker.
telefonisch Fred Snel, voorzitter, tel. 215766, of mail
fsnel@quicknet.nl
Elke Dinsdagochtend tussen 10 en 11 uur is er met twee personen van het OLHNspreekuur in Wijkcentrum De Zaagtand. Vanaf januari 2017: tussen 10 en 11.30 uur ’s
ochtends en u krijgt dan een kopje koffie/thee hierbij aangeboden.
Tijdens de even weken op Dinsdagochtend is Wijk coördinator Manja Commandeur dan
ook aanwezig.
Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng. Het eerstkomende Overleg zal plaats vinden op donderdagavond 8 juni in 2017 in
Wijkcentrum De Zaagtand.

