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Sterk en gezamenlijk

Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 13 november 2014
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Co Huisman (wijkcoördinator politie Hoorn Noord)
Magdy Soliman (bureau Stadstoezicht)
Alice Dekker (bureau Stadstoezicht)
Manja Commandeur (coördinator Wijkteam Hoorn Noord)
Raadslid Elsbeth Broerse (D66)
Raadslid Karin van het Klooster (CDA)
Raadslid Jan Stuifbergen (PvdA)
Raadslid Nico van Oudsheusden (HSP)
Raadslid Robert Vinkenborg (HOP)
Fractieondersteuner Willem van Mazyk (VVD)
Fractieondersteuner Gijs Otten (VOCH)
Gastsprekers: Tamar Steens (opbouwwerk Stichting Netwerk)
Anja Lingen (1.Hoorn)
Petra Ooms (1.Hoorn)
Bart Minnes (ambtenaar Verkeer Gemeente Hoorn)
Jeroen Franke (wijkbewoner Tweeboomlaan)
Aanwezig: 60 wijkbewoners
Afzegging: Jan van der Berg

20.00 uur
1. Opening
Fred Snel, de 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 de heer Bart Minnes, Verkeersdeskundige van gemeente Hoorn, die ons de
actualiteiten rond de verkeersproblemen en de oplossingen hiervoor gaat vertellen. Verder Tamar
Steens gaat met een paar collega’s van haar vertellen over de hulpverlening via 1.Hoorn. Maar
eerst zal Dhr. Jeroen Franke tien minuten het woord krijgen over de problemen via het Particulier
Opdrachtschap in de Tweeboomlaan, waar vroeger Buurthuis De Schoor heeft gestaan.

2. Mededelingen
 75% van de bewoners Binnenblijfstraat /Drieboomlaan/Merenstraat hebben hun fiat
gegeven voor de renovatie daar. Er is een nieuwe huurdersvereniging opgericht daar: De
Binding. Deze huurdersvereniging is aangesloten bij VH De Boog.
 Bezwaarprocedure rond kap bomen in de Rotiusstraat is nog niet afgehandeld. Voorzittter
is bij de bezwaarcommissie geweest.
 Het Liornehuis blijft behouden, door Scholtens Bouw worden hier koopappartementen
gemaakt. Kaap Hoorn gaat het gebouw heten.
 Ook in de Johannes Poststraat vindt een renovatie plaats aan huurwoningen daar. Ook
hier is een huurdersvereniging opgericht: Hoorn Noord.
 Afgelopen zaterdag is er weer strooizout uitgedeeld bij de Deensuper aan de
Vredenhofstraat.
3.
Bouw 6 koopwoningen Particulier Opdrachtschap Tweeboomlaan, oude plek van
Buurthuis De Schoor.
Dhr. Franke, wonende Tweeboomlaan/hoek St. Mathijsstraat krijgt het woord. Dhr. Franke is
woordvoerder van een aantal protesterende bewoners. Dhr. Franke vertelt dat hier woningen van
ongeveer 1905 staan.
10 oktober 2012 presenteerde de gemeente de bouw van deze woningen via Particulier
Opdrachtschap. Volgens het Bestemmingsplan kunnen hier zes woningen gebouwd worden. De
Gemeente wil dit in drie groepen laten gebeuren. Hier ontstaan volgens Dhr. Franke de
problemen: geen collectieve bouwstroom, geen collectieve aansprakelijkheid, problemen met
heien. De Gemeente heeft hierover twee informatieve bijeenkomsten geregeld. Het groepje gaat
niet in beroep tegen bestemmingsplan, maar zijn tegen de invulling van het plan. Er zijn nu 20
kandidaat kopers, via loting wordt vastgesteld wie het worden. Voor de bewoners komt nog een
informatie bijeenkomst. Dhr. Witteveen ook bewoner tegenover de bouwplek: heeft bezwaar
vanwege het heien en dat moeilijk schade verhaald kan worden door alle onduidelijkheid van zes
aparte bouwstromen. Dhr. Baas uit de zaal adviseert om nu reeds de Rechtsbijstand verzekering
hiervan op de hoogte te brengen. Dhr. Sikkema adviseert aan de Gemeente te verzoeken om
aparte boorpalen te gebruiken of gedraaid, dit levert geen trillingen op. Kan de politie hiervoor
kaders stellen? Uit de zaal wordt gevraagd of de hekwerken, die er al een jaar staan, niet
wegkunnen. Ook dat kan in de bewonersbijeenkomst besproken worden.

4. Presentatie Opbouwwerker Tamar Steens over 1.Hoorn. inzake de nieuwe hulpverlening
in de Zorg en voor de Jeugd.
Tamar komt samen met Anja Lingen en Petra Ooms iets vertellen over 1.Hoorn.
Zij vertelt ons hoe de hulpverlening voor de Zorg en Jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 eruit gaan
zien.
Hoorn wordt opgedeeld in drie gebiedsteams. Hoorn Noord is samen met Grote Waal,
Binnenstad en Venenlaankwartier één gebiedsteam. In elk gebiedsteam werken 20 medewerkers,
van o.a. Parlan, MEE, Stichting Netwerk, RIBW, Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk.
2 x in de week is er een inloopspreekuur in de Grote Waal. Ook kan hulp aangemeld worden via
de telefoon:0229-252200 (het Centrale nummer van gemeente Hoorn) Ook is er een website:
www.1punthoorn.nl
Bewoner vraagt: In hoeverre is er een overlap van andere instanties?
Tamar antwoordt: De gemeente fungeert als een trechter. Postcode zorgt voor goede
gebiedsteam.
Vraag wordt gesteld of de vraag voor huishoudelijke hulp bij gemeente blijft. Dit wordt
bevestigend beantwoord.

Tamar deelt een folder uit en vertelt dat mensen altijd vragen mogen stellen.
Bij napraten blijkt dat er onder veel bewoners nog veel vragen zijn.
5. Uitleg stand van zaken Verkeersproblematiek in Hoorn Noord door Bart Sikkema en
Bart Minnes.
Bart Minnes, Verkeersdeskundige van Gemeente Hoorn, krijgt het woord.
Hij is nog maar kort hier in Hoorn Noord. Er zijn al verschillende overleggen geweest met Bart
Sikkema en Fred Snel.
Er wordt een vraag gesteld waarom er geen extra Zebrapad komt op Joh. Poststraat. Het kan
daar niet omdat het daar 30 km zone is. Wanneer wel Zebra. Dit moet getoetst worden op
Beleidsregels (staan op website Gemeente Hoorn)
Voor een heleboel verkeersvoorzieningen krijgen we vaak te horen: Geen geld voor. Nee, we zijn
te laat met aanvragen.
Er wordt gemoppert over fietsen over de voetpaden.
Nog een klacht: Waarom duurt het zo lang dat de voorzieningen voor de gehandicapte
parkeerplaatsen bij de Zaagtand zo lang duurden?
Twee palen en twee bordjes….
Bart Minnes vertelt: Te laat aangevraagd.
Lantaarnpaal zou in 2013 in Joh. Poststraat geplaatst worden, ook nog niet.
Bart Sikkema stelt dat Bart Minnes hier weinig aan kan doen, hij is hier nog maar net begonnen.
Bart Minnes vult aan: Procedures duren lang, soms wel één jaar.
Wanneer worden maatregelen op Koepoortsweg uitgevoerd?
Poort van Hoorn is hier leidend in, als besluit hierover genomen is dan kan de inrichting
veranderd worden.
Wat zijn de gedachten over het Kruispunt bij Otten?
Bart S. antwoordt: Er is hier sprake van een black spot en fietshoofdroute.
Er bestaan hiervoor twee ideeën: Koepoortsweg wordt weg alleen voor fietsers.
Inclusief Maelsonstraat en Dedemsstraat afsluiten.
Ander idee: Verkeerslicht.
Bart Minnes vertelt: Het voorstel hierover moet naar College en Raad in feb. 2015. Het rapport
over de Koepoortsweg is in mei 2015 te verwachten.
Voor de doorstroming van de Provinciale Weg, verder onderzoek Poort van Hoorn en regeling
voor de groene golf wordt een extern bureau ingeschakeld.
Bewoner meldt dat er slechts twee auto’s door stoplicht kunnen vanaf Liornestraat naar
Provinciale Weg.
Bart Minnes vertelt: Opstelruimten fietsstroken bij Zaagtand was vraag, maar er is hier te weinig
ruimte. Misschien iets oplossen met belijning?
Minnes vertelt dat gemeld is dat het fietsoversteekpad bij Dampten/Turbo Rotonde een
gevaarlijke oversteekplek voor fietsers is. Alhoewel fietsers daar geen voorrang hebben nemen
ze dit wel vaak.
Jeugd fietst daar soms vier rijen dik.
Borden kruispunt Joh. Pststraat/Koepoortsweg ontbreken duidelijkheid 30 km zone.
Bij Kruispunt Liornestraat/Zwaagmerdijk ontbreekt voetpad van Oost naar West. In oktober
2013 is door Fractie Tonnaer hierover een motie ingediend. Eerste helft 2014 zou hier
duidelijkheid over komen.
Opmerking wordt geplaatst over gevaarlijke situatie bij de Bouw van Sporthal Johannes
Poststraat/Tweeboomlaan. Het hek is opengemaakt. Er wordt een verzoek gedaan om het hek
voor de veiligheid weer dicht te maken.
Vragen over verkeer kunnen altijd gemaild worden naar Bart Minnes.

6. Notulen, OLHN 26 juni 2014.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke vragen
worden bewaard voor de rondvraag.
Raadslid Karin van het Klooster meldt dat haar partij niet goed vermeld was: Zij is Raadslid van
het CDA.
Notulen OLHN worden goedgekeurd.
7. Rondvraag
Vraag over lantaarnpaal bij Laurentiusstraat. Manja meldt dat deze verplaatst wordt, opdracht is
verleend per brief 6 juni 2013.
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: per briefje in Postbus Overleg Leefbaarheid Hoorn Noord, Wijkcentrum De Zaagtand,
bij Opbouwwerker Djaikoemar Bindraban.
telefonisch Fred Snel, voorzitter, tel. 215766, of mail
fsnel@quicknet.nl
Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng. Het eerstkomende Overleg zal plaats vinden op donderdagavond 12 maart in 2015.

