Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord
Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 18 april 2013
Aanwezig:

Afbericht:

Jan Baas (voorzitter OLHN)
Fred Snel (agendacommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Djaikoemar Bindraban (opbouwwerker Hoorn Noord)
Manja Commandeur (coördinator Wijkteam Hoorn Noord)
Magdi Soliman (van Bureau Stadstoezicht)
Dhr. D. van de Oetelaar (van Bureau Stadstoezicht)
Anthony Kempenaar, Wijkconsulent van Intermaris
Monique van de Watering (Jongerenwerker)
Gerben Bakker (CDA)
Willem van Mazyk (VVD)
Gijs Otten (VOCH).
Gastssprekers Wethouder Louwman en Mevrouw Ingrid Noome,
beleidsmedewerker Hondenbeleid van Gemeente Hoorn)
25 wijkbewoners
Ko Huisman, wijkcoördinator politie
Marcel van Kampen, medewerker Grijs en Reiniging van gemeente,
Koos Laan (HSP) en wijkbewoners Ilja Geertsen en René de Rooij.

20.00 uur
1. Opening en mededelingen
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 Ingrid Noome van gemeente Hoorn en de heer Ronald
Louwman, wethouder van gemeente Hoorn. Ook een welkom voor de vertegenwoordigers
van het wijkteam en van de vertegenwoordigers van de politieke partijen.
De afberichten worden gemeld. Een bewoner reageert hierop en merkt op dat de wijkagent en
de vertegenwoordiger van grijs en groen bijna altijd afbericht doen en we onze problemen op
dit gebied niet kunnen bespreken. Manja Commandeur, hoofd van bureau Wijkzaken vertelt
dat als er klachten zijn over de openbare ruimte de Buitenlijn (telefoon 252555) hierover
gebeld kan worden. Voorzitter vindt het toch wel jammer dat deze heren het bij het overleg
toch te vaak laten afweten.
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.
2. Mededelingen
Voorzitter meldt dat het OLHN nu is uitgebreid met een Werkgroep Verkeer, die belangrijke
doen inzake verkeersproblemen in Hoorn Noord. De groep bestaat uit: Bart Sikkema. M.
Stoop, H.C. Jansen, M. Jillings, Truus Pot en Thalia Koknel. Er is recent door de trekker van
de Verkeersgroep, dhr. Bart Sikkema, een brief uitgegaan naar het College en
Verkeersdeskundigen inzake de actuele verkeersproblemen in Hoorn Noord. Dhr. Sikkema
meldt dat hij al een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. De brief wordt tijdens dit Overleg
ter info op het Klembord geplaatst.
1

Verder meldt Dhr. Sikkema dat er op de Koepoortsweg nu een snelheidsmeter + bord is
geplaatst. De snelheidsmeter staat ter hoogte van nr. 90 en lijkt enig resultaat te geven.
Voorzitter vertelt dat hij toch echt na het volgende Overleg Leefbaarheid op 10 oktober 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 wel hand- en spandiensten verlenen in verband met een goede opvolging. Graag
aandacht hiervoor. De agendacommissie gaat anders slapend verder tot betere tijden.
Voorzitter heeft een telefonische mededeling ontvangen van mevrouw Eerbeek. Mevrouw
Eerbeek, wonende Jan van Goyenstraat, geeft hij het woord om haar probleem samen te
vatten:
Naar aanleiding van de reconstructie Liornestraat zijn hoge bossages voor haar huis
weggehaald. Hiervoor in de plaats zijn lagere bossages geplaatst. Drie jaar geleden is
afgesproken door de gemeente dat deze nieuwe bossages alsnog vervangen zouden worden,
omdat betrokkene(n) veel hinder hebben van lichtinval van voorbijgaand verkeer en inkijk.
Bovendien heeft ze door de reconstructie veel last van verkeerslawaai. Het probleem zal door
Wijkcoordinator Commandeur meegenomen worden naar het Wijkteam.
Verder pleit zij voor een voorrangsbord omdat voor velen onduidelijk is dat verkeer van de
Van Goyenstraat voorrang heeft op Wabenstraat. Voorzitter vindt dat dit laatste probleem
meegenomen kan worden door de Verkeersgroep.
Voorzitter vraag of bewoners nu vragen willen stellen aan Wijkteamleden omdat een aantal na
de pauze hier niet meer zullen zijn:
Vragen aan de heren van Stadstoezicht: Verzoek om meer te controleren op loslopende
honden bij Wielerbaan. Verder melden de ambtenaren van Stadstoezicht weinig problemen te
kennen met loslopende honden.
Graffiti met nare leuzen in de Vredenhoftunnel wordt gemeld. Stadstoezicht antwoordt dat
bewoners hierover moeten bellen met de Buitenlijn.
Kinderen spelend bij garages Tweeboomlaan, creëeren een gevaarlijke situatie. Wordt
besproken met Bureau Stadstoezicht.
Bewoner meldt intimiderend gedrag van jongeren bij BSO aan de Liornestraat. Michelle van
de Watering reageert dat ook dit gedrag gemeld moet worden. Bewoner vertelt dat weinig met
deze meldingen wordt gedaan.
Andere bewoner oppert om Jongerenwerker mee te laten lopen met Buurt Preventie Team van
Koepoortsweg. Jongerenwerker vertelt dat ze hier geen tijd voor heeft. Haar taak is om
contacten te leggen met jongeren om hen activiteiten te laten doen, zij heeft gezorgd dat nu 25
jongeren activiteiten doen. Zij begeleidt de oudere jongeren.
Voorzitter stelt nieuwe Wijkconsulent van Intermaris Dhr. Antony Kempenaar voor. Hij
houdt zich bezig met Leefbaarheid in de wijk, o.a. met overlast van hennepplantages.
Bewoner legt aan hem probleem voor van wildfietsende mensen bij Sint Eloysstraat, verzoekt
om een hek daar, omdat je van de stoep wordt gereden.
Andere bewoner heeft overlast van verkeerslichten in de Van Goyenstraat, wil heg of anders
vuilniszakken voor de ramen. Dhr. Kempenaar legt met bewoner contact hierover.
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3. Notulen, OLHN 17 januari 2013.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke
vragen worden bewaard voor de rondvraag.
Blz. 3.: Hier staat een verwisseling van straatnamen in het midden van dit blad. Waar
Drieboomlaan staat, moet Tweeboomlaan staan. Waar Tweeboomlaan staat moet
Drieboomlaan staan.
Blz. 3.: Van Goyenstraat moet met één o.
Verder geen opmerkingen
Notulen OLHN worden goedgekeurd.
4.Prijsvraag Leukste, Mooiste Hond en Hondenbaas van Hoorn Noord.
Vanwege het hondenbeleid onderwerp van vanavond heeft Conny Ligthert van de
agendacommissie bedacht dat het aardig zou zijn om de leukste hond en/of aardigste
hondenbaas van de wijkverkiezing te doen. Hiertoe worden formulieren uitgedeeld. De
winnaar wordt in het volgende OLHN bekendgemaakt.
5. Presentatie Hondenbeleid in Hoorn Noord, door mevrouw Ingrid Noome van
Gemeente Hoorn.
Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ingrid Noome. Vanaf begin dit jaar is ze bezig met
het nieuwe hondenbeleid in Hoorn gestalte te geven. Afgelopen jaar is er een nieuwe folder
uitgegeven inzake uitlaatplekken in Hoorn, deze is toegezonden aan alle geregistreerde
hondenbezitters.
Honden, met name hondenpoep, staat in de Overlast top 3. In Hoorn zijn nu 26
hondenuitlaatroutes, de grote route is in de Ridammerhout.
Mevrouw Noome probeert via de Overleggen Leefbaarheid te onderzoeken of deze routes
voldoen of verbeterd kunnen worden. Oplossingen kunnen komen en gaan naar het College?
Is er extra handhaving nodig? Vragen inzake Beheer kunen meegenomen worden. Zijn er
extra bakken en poepzuigers nodig?
Overal geldt nu de opruimplicht, ook in losloopgebieden. In Hoorn Noord hebben we een
aantal losloopgebieden: Aan de Noordkant, een stuk langs de Provinciale Weg tot aan de
Blauwe Schuit, langs Kinderopvang Gooffy. Aan de Zuidkant bij Commandeur Ravenstraat.
Verder wordt de derde locatie in Hoorn Noord bij Holenweg onderzocht.
Mevrouw Noome informeert of de paden voldoen. Er wordt geantwoord dat er geen bakken
met plastic zakjes staan. Mevrouw Noome heeft proef gedaan met dispensers: Helaas
belandden teveel zakjes in sloot en omgeving. Zakjes worden nu gestuurd aan betalers van
hondenbelasting, dus het gebeurd niet meer openbaar.
Er wordt opgemerkt dat je bij de Commandeur Ravenstraat slecht kan lopen, vanwege
parkerende auto’s daar.
Er wordt verschillend gedacht over de vele wandelaars en honden bij Holenweg. De één denkt
dat het wel goed mixt de ander niet. Nog een keer wordt opgemerkt dat bij de Wielerbaan
honden loslopen, terwijl het daar géén losloopgebied is. Holenweg is betere plek.
Een bewoner meldt klachten over hondenpoep in de Loniusstraat. Een andere bewoner meldt
hondenpoep bij het gebouw Triomphlaan de Streektuinen. Ook lopen hier honden los. Deze
bewoner wil een hondenverbod. Er staan wel verbodsbordjes bij de Speeltuinen. Gevraagd
wordt wat de sancties zijn: Bekeuringen.
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Loslopende honden zijn te handhaven, poepende honden nauwelijks, omdat dit heterdaad
betrapt moet worden. Mevrouw Noome adviseert: Spreek de persoon aan.
Een bewoner vraagt wat met de hondenbelasting gebeurt: Dit gaat in de algemene middelen.
Wel worden hiervan bekostigd: Lege afvalbakken, maaien en verder onderhoud van groen.
Een bewoner stelt voor pasjes aan hondenbezitters te verstrekken om containers te kunnen
openen en hun afval daar te droppen.
Mevrouw Noome doet een oproep om alle klachten hier te ventileren, voor de zomer wil ze
het hondenbeleidsplan afronden. In de herfst zal hier dan uitvoering aan worden gegeven.
E-mail aan Mevr. Noome: I.Noome@hoorn.nl

6. P A U Z E.
7. Presentatie door Dhr. Ronald Louwman over EU-arbeidsmigranten.
Eerder heeft Wethouder dhr. Louwman dit verhaal bij andere Overleggen Leefbaarheid
gehouden. In West Friesland gaan de problemen op dit gebied vooral over arbeidsmigranten
uit Oost Europa:Polen, Bulgarije en Roemenie. Via het Project Kompas wordt geprobeerd
beeld te krijgen van de problematiek. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar inschrijvingen
in het GBA. In het oude Bastionhotel in Hoorn wonen nu ongeveer 65 arbeidsmigranten
permanent. Via uitzendbureaus kunnen Polen zich hier melden. Vaak gaan ze naar een paar
maanden terug, een aantal blijven in Hoorn, in huur- of koopwoningen.Eveneens in
omliggende gemeenten in caravans, agrarische bedrijven in Porto Cabins. (keetjes)
De wethouders hebben rondes gedaan langs gehuisveste arbeidsmigranten. Meestal wonen
vier personen bij elkaar, ongeveer op soortgelijke manier als studenten.
EU-arbeidsmigranten zijn van grote economische betekenis voor Hoorn en de regio. Deze
werknemers hebben recht op goede woon- en leefomstandigheden, net zoals de inwoners van
hoorn die deze ook hebben. In de regio oostelijk West-Friesland gaat het volgens een grove
schatting om 10.000 EU-arbeidsmigranten. Voor Hoorn mogelijk om 3.000. Waar en hoe die
nu wonen is vaak niet bekend.
Hoorn heeft nu voorwaarden opgesteld waaraan (toekomstige) huisvesting moet voldoen.
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting?
Voor de huisvesting zijn de werkgevers op de eerste plaats verantwoordelijk, maar het is aan
de overheid om daar goede voorwaarden aan te stellen. Op 28 maart 2012 hebben de partijen
die betrokken zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten, de Nationale verklaring van de
(tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten getekend. Voor de regio West-Friesland Oost
heeft het samenwerkingsverband Kompas de verklaring ondertekend.
Soorten huisvesting.
Het landelijk beleid maakt bij de huisvesting van EU-arbeidsmigranten onderscheid tussen
kortdurend verblijf, de zogenaamde passanten, en degenen die blijvend willen wonen. Voor
de eerst groep zijn vooral pensions en tijdelijke verblijven geschikt. De tweede groep zal
gebruik willen maken van gewone woningen.

Maatwerk
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Per gemeente is de problematiek verschillend. Daarom is maatwerk gewenst. Voor de
huisvesting in woningen zijn eerder al beleidsregels opgesteld. Naast de huisvesting in
woningen is er een permanente behoefte aan tijdelijke huisvesting. Niet elke plek biedt een
goed woon- en leefklimaat. Ook kan er sprake zijn van overlast.
Voorwaarden.
De gemeente heeft nu voorwaarden opgesteld die helpen bij de beoordeling of een plek
geschikt is. De raadscommissie is hiermee op 20 november akkoord gegaan. Binnenkort stelt
het college van B en W deze voorwaarden vast als een officiële beleidsregel.
Aanvragen voor nieuwe huisvesting worden daar dan op beoordeeld. Als een locatie geschikt
is, dan volgt er nog inspraak met de buurt.
De voorwaarden hebben betrekking op:
1. Dat alleen volwassenen in het pand mogen wonen;
2. Hoeveel personen maximaal in een pand mogen wonen;
3. Goed beheer van het pand;
4. Een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners, maar ook voor de buren;
5. Een goede inrichting en voldoende mogelijkheden om te ontspannen;
6. De ligging van de plek, de toegang, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid;
7. Een goede inpassing in de omgeving;
8. Bouwkundige en brandveiligheidseisen;
9. Degene die de aanvraag doet.
Naar aanleiding van de presentatie van de Wethouder noemt een bewoner dat het toch wel
moeilijk te verteren is dat deze arbeidsmigranten werk van Hollandse werknemers
verdringen. Wethouder Louwman reageert; Wij halen ze niet, ze zijn hier.
Arbeidsinspectie heeft een taak hierin. Politie doet hier werk in als het strafrechtelijk niet
goed zit. Douane treedt hierin op als het fout zit met belastingen.
Wilt u de beleidsnotitie en de voorwaarden lezen?
De beleidsnotitie en de voorwaarden vindt u op de site van gemeente Hoorn:
www.hoorn.nl, via de route: gemeentebestuur, gemeenteraad, algemene raadscommissie,
agenda’s en verslagen, commissie 20 november 2012, agendapunt 8a.

7. Rondvraag
Wijkcoordinator Manja Commandeur meldt dat aan de woonomgeving Juniusstraat hard
wordt gewerkt. Straks worden uniforme tuinhekjes geplaatst en er komen twee speelplekjes.
Omwonenden zijn hier steeds bij betrokken. Het gebiedje tussen Koepoortsweg en
Juniusstraat wordt hierin meegenomen, was verwaarloosd.
Bij Frans Halsstraat worden geen speelveldjes ingericht.
Het voetbalveld achter Goudsmidsstraat wordt omhekt. Voetbalveld ligt op terrein van
losloopgebied honden.
Bewoner van Sint Jozefstraat meldt dat tussen de vier flats veldjes zijn, waar honden
verboden zijn, maar toch volop honden worden uitgelaten, zelfs los lopen en poepen. Verzoek
om hier meer te handhaven.

5

Geluidsschermen Provinciale Weg worden vernieuwd, er komen groene schermen.
Naar aanleiding van de OLHN actie voor verlichting langs fietspad Provinciale weg wordt
nieuwe LED verlichting aangebracht. Na 24 uus’s nachts wordt het licht gedimd.
Eén speelplekje wordt vernieuwd bij Gildeplein Oost. Op 16 mei zal een inloopbijeenkomst
voor bewoners, die er omheen wonen, gehouden worden. Deze bewoners worden hiervoor
uitgenodigd.
Dhr. Gerben Bakker vertelt dat de bushalte aan de Liornestraat vaak wordt vernield. Glas ligt
dan op het fietspad Liornestraat. Wie ruimt het op? Manja Commandeur adviseert de
Buitenlijn te bellen.
Een bewoner doet het verzoek voor een mobiele camera om die daar te plaatsen.
Manja antwoordt dat dat mogelijk is. Voorzitter Baas wil het meenemen naar het Wijkteam.
Vraag bewoner is er alleen Buurt Preventie Team voor Koepoortsweg? Gijs Otten antwoordt
dat het alleen nog Koepoortseweg is. Het team bestaat nu uit 18 mensen en zeer verheugd
over de resultaten, hij stelt het op 99% van terugdringen van de problemen.
Dhr. Sam Bakker stelt vraag of er nu een oplossing is voor kruising
Dedemsstraat/Koepoortsweg? Voorzitter reageert; Dhr. Evers en Sikkma van de afdeling
Verkeer hebben beloofd hiermee aan de gang te gaan. Ook in de brief van onze
Verkeersgroep, van de heer Sikkema is dit probleem meegenomen.
Dhr. Gijs Otten doet nog melding dat nieuwe laag op de parkeergarage van het ziekenhuis
gebouwd wordt. De capaciteit wordt hiermee vergroot van 800 naar 1000 auto’s. Het
ziekenhuis moest voldoen aan nieuwe parkeernorm. De verlichting wordt ook aangepast,
wordt minder fel. Ook maakt hij melding van een storing bij Radiotherapie. Er is een storing
in de kabel, waardoor er teveel verlichting is.
8.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 22.20 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng. Iedereen is welkom op de volgende bijeenkomst: Donderdagavond 10 oktober 2013,
inloop vanaf half acht ’s avonds
.
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