Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord
Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 10 oktober 2013
Aanwezig:

Jan Baas (voorzitter OLHN)
Fred Snel (agendacommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Djaikoemar Bindraban (opbouwwerker Hoorn Noord)
Manja Commandeur (coördinator Wijkteam Hoorn Noord)
Brechtje Munnik (jongerenwerk Stichting Netwerk)
Willem van Mazyk (VVD)
Lidy Klaassen (VOCH).
Gastssprekers Dhr. Dennis Bruin, Senior Beleidsmedewerker WMO en
Mevrouw Elly Weel, directeur van Steunpunt Zorg voor Welzijn.
35 wijkbewoners
Afbericht: Ko Huisman, wijkcoördinator Politie, Marcel van Kampen,
Medewerker Grijs en Groen van de gemeente. Bart Sikkema en Thalia Koknel,
van de Werkgroep Verkeer. Wijkbewoners: Koos Laan en Mirjam van Schaik.

20.00 uur
1. Opening
Jan Baas, voorzitter van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord, heet buurtbewoners en andere
belangstellenden welkom in wijkcentrum de Zaagtand. In het bijzonder een welkom voor de
gasten van vanavond mevrouw Elly Weel van het Steunpunt Zorg voor Welzijn in Hoorn en
de heer Dennis Bruin van gemeente Hoorn. Ook een welkom voor de vertegenwoordigers van
het wijkteam en van de vertegenwoordigers van de politieke partijen.
De afberichten worden gemeld.
Voorzitter meldt nog dat als aanwezigen hun naam en adres op adressenlijst noteren de
notulen en uitnodiging voor een volgend overleg aan betrokkene worden toegestuurd. Deze
keer hebben wij de uitnodiging en de notulen niet meer huis aan huis door de gehele wijk
laten bezorgen i.v.m. ons budget. Nu weer per e-mail of per post zoals eerder. De
agendacommissie is aanwezig geweest bij de tweemaandelijkse bijeenkomsten van Wijkzaken
met het wijkteam van Hoorn Noord, bij een bijeenkomst van de gemeente Hoorn voor
Burgerparticipatie, bij een bijeenkomst van de politie over inbraakpreventie, bij de
Collegetour van B & W en bij enige bijeenkomsten van de andere Overleggen in Hoorn.
Er is een brief gestuurd naar Intermaris met de vraag: Waarom geen afvaardigden meer
aanwezig bij het wijkoverleg, zoals dit in het verleden wel het geval was. Dit in samenspraak
met de koepel van de huurdersverenigingen in Hoorn VH De Boog.
2. Mededelingen
De nieuwe werkgroep Verkeer is nu weer bij elkaar geweest. Ingebrachte
verkeersproblemen zijn besproken. Er is een brief naar de gemeente gestuurd door de
werkgroep namens het Overleg. Voor kennisname door u is deze brief opgeplakt op de wand.
Bart Sikkema trekt de kar van deze groep. Zoals eerder gemeld is Bart jammer genoeg
vanavond om privéredenen niet aanwezig en ook Thalia Kocknel van deze werkgroep is
vanavond verhinderd. Op 21 juni 2013 is een gesprek geweest van deze groep met de
Verkeersdeskundigen en een Onderzoeksbureau. Er wordt door de Verkeersgroep .

1

vooral aandacht gegeven aan de Verkeerssituatie op de Koepoortsweg. Dhr. Sikkema heeft
opnieuw een brief naar de gemeente gestuurd over de knelpunten in de Wijk en de brief wordt
tijdens dit Overleg ter info op het Klembord geplaatst en uitgedeeld ter info.
Voorzitter meldt dat op Zaterdag 23 november weer Strooizout door de gemeente wordt
uitgedeeld bij de Deenwinkel in de Vredehofstraat. Mevrouw Dorrestijn doet een opmerking
hierover: Misschien moet het strooibeleid van gemeente Hoorn herzien worden als er
probleempjes zijn in de Wijk.
Verder een mededeling over verloren/gevonden voorwerpen: Deze worden vanaf 1 juli 2012
geregistreerd door gemeente Hoorn en gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd worden bij
de servicebalie van het stadhuis en via de site: http://www.hoorn.nl/Verloren-of-gevonden.
Dus niet meer bij de politie!
Voorzitter geeft het woord aan Brechtje Munnik, Jongerenwerker van Stichting Netwerk. Zij
meldt dat er eindelijk succes is bij het in praktijk brengen van de prijs van de
Kindergemeenteraad die de kinderen van Basisschool Het Fluitschip in de wijk gewonnen
hebben: Het oprichten van een Wijktuin bij hun school. Er is een samenwerkingsproject
ontstaan tussen de twee basisscholen in de wijk, Het Fluitschip en de Van Bocxmeerschool.
Voor beiden scholen komt er één wijktuin bij het Fluitschip. Daar zullen heggetjes geplaatst
worden en daarbinnen komen tien bakken van twee bij één meter. Het plan is dat in het
voorjaar 2014 daar gepoot wordt. Kinderen gaan deze Wijktuin, eventueel met hulp van
Wijkbewoners onderhouden.
Verder geeft Conny uitslag van: Wie is de leukste hond/hondenbaas in Hoorn Noord. Dat
blijkt Milo de hond te zijn. De hond schijnt zeer oplettend te zijn en ziet en hoort beter dan
zijn baas. De hond biedt zodoende zijn baas bescherming. Een kleine attentie wordt gegeven
aan de hondenbaas.
Voorzitter vertelt nogmaals dat hij na dit Overleg Leefbaarheid de agendacommissie
gaat verlaten, wegens omstandigheden in de privésituatie. Het is niet mogelijk om slechts
met twee mensen door te gaan in de agendacommissie en dat is jammer. Hij doet een
dringende oproep om de agendacommissie met enige mensen te versterken. Hij wil nog tot
einde dit jaar wel hand- en spandiensten verlenen in verband met een goede opvolging. Graag
aandacht hiervoor. De agendacommissie gaat anders slapend verder tot betere tijden.

3. Notulen, OLHN 18 april 2013.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke
vragen worden bewaard voor de rondvraag.
Blz. 6.: 3e item over mobiele camera’s . Zij zegt dat ze toen niet heeft geantwoord om mobiele
camera’s in te zetten, maar zou deze vraag meenemen naar de gemeente. Nog even wordt
verduidelijkt dat de kosten van vernieling van busabri’s niet op gemeente Hoorn drukken.
Verder geen opmerkingen
Notulen OLHN worden goedgekeurd.

4. Presentatie Actualiteiten/Vernieuwingen in Beleid WMO gemeente Hoorn door
Dennis Bruin, Seniorbeleidsmedewerker.
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Voorzitter geeft het woord aan de heer Dennis Bruin, twee jaar hier werkzaam.
Dhr. Bruin vertelt: In 1994 was de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) van kracht. Dit
is de voorloper van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Deze wetten die door de gemeentes worden uitgevoerd hebben betrekking op
Woningaanpassingen, Hulpmiddelen zoals rolstoelen en Vervoersvoorzieningen.
Dennis vertelt: Voorheen was het, ik heb wat, ik krijg wat. Zo van als ik genoeg mankeer
krijg ik een voorziening.
Per 1 januari 2007 is de WMO van kracht geworden. Nieuw is dat nu ook de hulp in de
huishouding onder deze wet valt.
De WMO heeft te maken met de Rechtbank en die kan uitspraak doen over bepaalde
toewijzingen. De wet zegt dat rekening gehouden moet worden met de persoonskenmerken en
behoeften van betrokkene. Er moet dus maatwerk geleverd worden. Nu staat er geen een
voorziening meer in de regeling.
Het gaat er niet meer om wat iemand niet meer kan, maar: Het gaat er om wat heeft iemand
nodig heeft om mee te doen in de maatschappij.
Sinds 1-1-2012 moeten mensen aangeven in eigen woorden waar ze problemen mee
hebben. Hiertoe doen 8 ambtenaren van de WMO gemeente Hoorn onderzoek bij de mensen
thuis, tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de
gezinssituatie en mogelijkheden thuis.
Een aanvraag kan één dag tot zes maanden duren. Bij ziekenhuisopname is sprake van een
spoedprocedure. In het algemeen hoort men binnen acht weken bericht te krijgen. Bij
afwijzing vindt huisbezoek plaats. Vooraf aan een huisbezoek krijgen de mensen een folder.
Een gesprek mag ook met partner gevoerd worden. Soms wordt een gesprek wel met drie á
vier mensen gevoerd. O.a. wordt gevraagd: Hoe ziet u dag eruit, hoe maakt u uw huis schoon.
Van elk bezoek wordt een gespreksverslag gemaakt en dit is tegelijk het aanvraagformulier.
Bovendien is er een onafhankelijk arts op het gemeentehuis bij betrokken.
Er vinden behoorlijke bezuinigingen in de WMO plaats. Op 1-1-2015 hebben we te maken
met een nieuwe WMO. Er worden strengere toetsingen voor plaatsing in
Verpleeghuis/Verzorgingshuis dan gemaakt. Het is onbekend wat met PGB/AWBZ gaat
gebeuren. Rolstoelen/voorzieningen blijven in eigendom van de gemeente; ze worden in
bruikleen gesteld bij de mensen.
5. P A U Z E.
6. Presentatie Mevrouw Elly Weel over Steunpunt voor Zorg.
Hierna krijgt Mevrouw Elly Weel, van Steunpunt voor Zorg, voor heel WestFriesland , het
woord. Mevrouw Elly Weel is directeur van deze Vrijwilligersorganisatie. De doelgroep is
mensen in de Psychiatrie, laatste levensfase en Jongeren. Voorheen heette deze organisatie het
Dienstencentrum en is gesitueerd in Hoorn Noord, Truydemanshof/Commandeur
Ravenstraat49/40, tel. 0229-272196, info@steunpuntzorgvoorwelzijn.nl.
Ook praktische zaken worden bij deze dienst geregeld. O.a. autovervoer. Er zijn 600 leden
voor brengen en halen, o.a. voor vervoer van en naar ziekenhuis.
Er bestaat een telefooncirkel. Binnen een half uur is de kring rond, erna kan gezellig gebeld
worden.
Ouderen wonen langer zelfstandig, ook mensen met een beperking wonen langer zelfstandig
in de wijken. Er zijn nu kleinere gezinnen, familie woont verder uit elkaar. Nu wordt de zorg
gedeeld met naasten, beroeps, vrijwilligers en nieuwe techniek: Domotica. Domotica is b.v.
een GPS voor een demente die op stap gaat, of tilliften of lichtjes in de slaapkamer.
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Verder noemt Elly als belangrijke activiteit van het Steunpunt: Respijtzorg, dus even vrij af
voor Mantelzorgers. Buddyzorg & Zorgvrijwilligers voor b.v. Logeerzorg.
Deze dienstverlening kost de mensen € 7,- per jaar. Alleen aan de autodienst moet per keer
een vergoeding worden betaald.
Alle vrijwilligers worden getraind en geschoold.
De dienst heeft 325 vrijwilligers en nu 40 studenten die hier werken.
8. Rondvraag
Lidy Klaassen: Meldt dat de stoep bij Bocxmeerschool niet in orde is wijkcoordinator Manja
Commandeur noteert dit.
Frans Visser heeft vraag over zebrapad bij Pater Bleysstraat, moet dit niet verhoogd worden?
Vraag wordt meegenomen door Verkeersgroep.
Vraag door Mevrouw van Lieshout over lantaarnpaal bij Laurentiusstraat. Voorzitter meldt
dat deze verplaatst wordt.
Verheugd meldt voorzitter dat deze avond een bewoner zich gemeld heeft voor versterking
van de agendacommissie: De heer Frank van Gestel.
9.Sluiting
Tot slot meldt de voorzitter: Voor vragen/opmerkingen/meldingen e.d. kunt u zich wenden tot
de Agendacommissie via ons e-mail adres:
olhn@netwerkhoorn.nl
Of: telefonisch Jan Baas, voorzitter,
tel. 231813, of jj.baas@hetnet.nl
Of: telefonisch Fred Snel, agendacie. lid, tel. 215766, of fsnel@quicknet.nl
Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng.
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