Verslag vanuit het wijkteam vanaf 28 april 2016
Openstaande items
Wijkplan Koepoortsweg
1. Verkleinen blauwe zone Koepoortsweg c.q. vergrote gebied vergunningparkeren: in week 3 is
vastgesteld dat dit nog steeds moet worden uitgevoerd c.q. onderzocht moet worden.
2. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Joh Poststraat Planning 2011-2012:
week 3, Vincent Evers zal in het eerste kwartaal met een rapportage naar het college gaan.
.
3. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Vredehofstraat Planning 2011-2012:
week 3, Vincent Evers zal in het eerste kwartaal met een rapportage naar het college gaan.
4. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:.
Status week 8-’16:
Verkeer heeft dit bekeken met de fietsersbond. Er ligt al een duidelijk rood plateau met markeringen
en langs de Vredehofstraat hangen duidelijke borden .

Wijkplan Poort van Hoorn
5. Verzoek om OV (openbare verlichting) op fietspad langs provinciale weg.
Status week 8-’16:
Duidelijk werd dat op hetzelfde traject werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel infraproject
Poort van Hoorn.
1.Aanleg deel Maelsonstraat tot spoorlijn.
Het zou raar zijn om in november 2015 de verlichting gereed te hebben en in voorjaar 2016 de
lantaarnpalen er weer
uit te halen vanwege de ontsluiting Maelsonstraat. Geplande start van de uitvoering na bouwvak
2016.
2. Aanleg Keern tot Maelsonstraat.
Voorlopige planning 2017
6. Aanpassen van de verkeerslichtenregeling Keern/Dampten Planning 2011-2012: week 3 zal
worden opgepakt in het kader van de poort van Hoorn. Verkeerslichten hebben wel onderhoud
gehad.
Bomenplan Merenstraat-Binnenblijfstraat
7. Overlast bomen Merenstraat: Er moet afstemming gezocht worden met de sloopwerkzaamheden
in Binnenblijfstraat en Merenstraat.
8. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit wordt opgeheven ivm grote speelplek Commandeur
Ravenstraat.
Overige zaken
9. Fietswrakkkenacties. Vanuit de gemeente ligt de prioriteit bij de stationsgebieden.
10. De groenhaag Joh.Poststraat ter hoogte tandarts/fysio. De haag heeft op twee plaatsen een
open ruimte. De jeugd gebruikt deze om plots de straat over te steken. Wordt uitgezocht, mogelijk
wordt gewacht op het plantseizoen.
11. Bewonersinitiatieven. Waar hebben bewoners behoefte aan. Wat kunnen wij als OLHN hierin
betekenen.
12. Blikvangers. Gevraagd waarom de blikvangers in de wijk zoals bij b.v. bij fietspad naar en langs de
provinciale weg niet terug geplaatst zijn. Ook op andere plekken zijn deze verdwenen.
Dit wordt nagevraagd.
13. De ribbels op de fietsoversteek Provincialeweg zorgen voor problemen. Deze zijn inmiddels
verwijderd.
14. Het Werenfridus gaat in september herbouwen. De onderbouw zal tijdelijk verhuizen naar de
Joh.Poststraat 71; de bovenbouw gaat tijdelijk naar de Nieuwe Steen. De planning is dat medio
december 2017 de herbouw gereed is.

Campagne LaatjeHoorn voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier
Van zaterdag 25 juni tot en met woensdag 13 juli organiseren de gemeente Hoorn en woningcorporatie
Intermaris de campagne LaatjeHoorn! voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Met de campagne
roepen ze bewoners van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier op om mee te denken over de toekomst van
hun wijk.
De gemeente en Intermaris gaan komende jaren extra investeren in het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord.
Er staan al meerdere verbeteringen op stapel. Zo gaat de gemeente het riool in een aantal buurten
vernieuwen. Intermaris investeert op dit moment in beide wijken in duurzaamheidmaatregelen bij 400
woningen en het vernieuwen van haar woningen. Ook is er volop aandacht voor het langer zelfstandig en
comfortabel wonen. Dit is een goed moment om samen met bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk
te kijken wat er nog meer nodig is om de wijk klaar te maken voor de toekomst.
Wat waarderen ze en wat zouden ze graag willen veranderen? Hebben ze zelf plannen of ideeën voor de
buurt?’ De gesprekken met bewoners vinden in juni en juli plaats. Direct na de zomervakantie organiseren
we gesprekken met de vele organisaties en bedrijven die in de wijk gevestigd of actief zijn.‘
Van 25 juni tot en met 13 juli is het campagneteam op meerdere plekken in Hoorn Noord wijk aanwezig. Ze
gaan dan graag met bewoners in gesprek over hun wijk. In Hoorn Noord staan we op de volgende data en
locaties:
Vrijdag 1 juli van 13.00-14.30 uur bij Het Fluitschip, Hogerbeetsstraat 14
Maandag 4 juli van 17.30-20.00 uur bij de Zaagtand
Vrijdag 8 juli van 11.30-14.30 uur bij De Fietsenmaker, Drieboomlaan 125
Zaterdag 9 juli 10.00-12.30 uur bij Bakkerij Otten aan de Koepoortsweg.
Daarnaast kan men op www.hoorn.nl van 25 juni tot en met 13 juli via een vragenlijst ervaringen en ideeën
over de wijk kwijt. Ook op de Facebookpagina van de gemeente Hoorn kan iedereen aan de hand van vragen
en stellingen digitaal meepraten over de toekomst van de wijk.
Met de inbreng van bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk maken gemeente en Intermaris een
wijkvisie en een concreet uitvoeringsplan voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Hierin staat wat ze
samen met bewoners, bedrijven en organisaties de komende tien jaar willen veranderen in de wijk. De
insteek is om dat wat beter kan te verbeteren, en dat wat goed is te behouden en te versterken.

