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

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Hessel Jansen (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Djaikoemar Bindraban (opbouwwerker Hoorn Noord)
Co Huisman (wijkcoordinator politie Hoorn Noord)
Dhr. Vagevuur (medewerker Grijs en Groen van gemeente Hoorn)
Manja Commandeur (coördinator Wijkteam Hoorn Noord)
Esther de Groot (jongerenwerk Stichting Netwerk)
Politiek: Willem van Mazyk (VVD)
Lidy Klaassen (VOCH), Martien Schurink (PvdA),
Marcel Rijk (Hoorns Belang)
Gastsspreker Wethouder Dhr. Peter Westenberg
30 wijkbewoners

20.00 uur
1. Opening
Fred Snel, de nieuwe voorzitter van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord, heet buurtbewoners
en andere belangstellenden welkom in wijkcentrum de Zaagtand. In het bijzonder een welkom
voor de gaste van vanavond de heer Peter Westenberg, Wethouder van gemeente Hoorn, die
ons een presentatie gaat geven over wat Hoorn Noord aan kunst en cultuur heeft en wat voor
ontwikkelingen in deze sector gaande zijn. Ook een welkom voor de vertegenwoordigers van
het wijkteam en de vertegenwoordigers van de politieke partijen.
Voorzitter stelt de vernieuwde agendacommissie van het Overleg voor. Nieuw zijn: Mevrouw
Thea Dorrestijn, Dhr. Hessel Jansen en Dhr. Bart Sikkema. De laatste, Bart, is tevens de
voorzitter van de Werkgroep Verkeer. Nog even een woord van dank aan onze “oud”
voorzitter Dhr. Jan Baas, die nu ook deze bijeenkomst bijwoont. Hij wordt bedankt voor zijn
inzet als oud-voorzitter en zorgvuldige overdracht aan de nieuwe agendacommissieleden.
2. Mededelingen
 Geluidsscherm aan de Provinciale Weg wordt vervangen en nieuwe verlichting wordt
langs fietspad geplaatst. Tevens wordt fietspad bij ingang St. Jozefstraat vernieuwd.
De werkzaamheden kunnen enig verkeersoponthoud gaan geven, misschien moet er
worden omgereden.
 In de Merenstraat worden bomen vervangen door kleinere. Wijkcoordinator Manja
Commandeur vertelt dat hierover ter plekke een enquête is gehouden. Vanuit de zaal
wordt vraag gesteld of er nog gesloopt wordt in de Binnenblijfstraat. Manja antwoordt
dat hier voorlopig geen sprake van is.
 Voorzitter meldt dat inzake de huisvesting van de daklozen aan het Keern een gesprek
met de bewoners daar door Dhr. Veerman (bewoner van het Keern) met de gemeente
wordt gevoerd.
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 Voorzitter meldt dat in samenwerking met opbouwwerker Djaikoemar Bindraban een
website voor het OLHN in de maak is.
 Dhr. Djaikoemar Bindraban meldt dat Stichting Netwerk in samenwerking met
Intermaris een schoonmaakactie organiseert op zaterdag 29 maart om het West Friese
Hof schoon te maken. Hij verzoekt de aanwezigen hieraan deel te nemen.
 Een vraag wordt gesteld wanneer Buurthuis De Schoor wordt gesloopt. Wethouder
Westenberg antwoordt voorlopig niet omdat er een Vleermuis met jongen zit. Zodra
het nest weg is mag er gesloopt worden.
 Openbare Basisschool Het Fluitschip is druk bezig om de Wijktuin bij de school vorm
te geven.
 Wijkcoordinator Manja meldt dat het hek bij de fietstunnel wordt doorgetrokken. Dhr.
Bakker reageert hierop en meldt dat er veel graffiti wordt gekalkt op vrijdag- en
zaterdagavonden, ook heeft hij opmerkingen/aanwijzingen voor het te plaatsen hek.
Samen met Manja gaat hij met haar ter plaatse zijn ideeën bespreken.

3. Vragen aan Professionals
 Er wordt een vraag gesteld aan Dhr. Vagevuur over zand aan de Drieboomlaan dat
naar de Holenweg verdwijnt. Hij gaat dit onderzoeken
 Dhr. Baas doet melding over tegels die verzakken. Dhr. Vagevuur antwoordt dat dit
soort vragen via gemeentelijke website www.hoorn.nl of telefonisch via Klanten
Contact Centrum gemeld moeten worden.
 Dhr. Bakker meldt dat bord “Parkeervergunningen” aan de Koepoortsweg aan de
verkeerde kant geplaatst is. Ook hier stelt Manja voor ook dit punt samen te bekijken.
 Koepoortsweg is een 30 km gebied, maar het staat niet duidelijk aangegeven. Bijna
alles is in Hoorn Noord 30 km zone, behalve Johannes Poststraat en Van
Dedemsstraat. Voorgesteld wordt om extra borden te plaatsen.

4. Presentatie Wethouder Peter Westenberg inzake Kunst en Cultuur in Hoorn Noord.
Voorzitter geeft het woord aan de heer Peter Westenberg, Wethouder Kunst en Cultuur van
gemeente Hoorn.
Hij vertelt het gemiddelde Overleg Leefbaarheid heeft weinig aandacht voor Kunst en Cultuur
en hij doet ons Overleg complimenten dat wij dit op de agenda hebben gezet en voegt er aan
toe dat Hoorn Noord best veel cultuur en kunst in de wijk heeft.
Hij heeft een kaartje laten maken van een kunst/cultuur wandeling door Hoorn Noord en deze
kaart met wandeling zal op de gemeentelijke website gezet worden.
De beeldende kunst staat vooral in de tuinen van Hoorn Noord. Ook het gebouw, waar we nu
we verblijven, Wijkcentrum De Zaagtand, noemt hij een voorbeeld van kunst in de wijk: het
is een gemeentelijk monument met bijzondere architectuur.
Hij doet een Presentatie op Scherm met beelden van;
o Kunstwerk van Kees Buckens bij Verpleegtehuis Lindendael aan de Koepoortsweg
o Kunstwerk van Theresia van der Pant aan de Koepoortsweg, het stelt een Roerdomp
voor en staat in de tuin van een bewoner.
o Een kunstwerk van Jan van Druten bij Basisschool Het Fluitschip. Het dateert van
1966 en stelt de schilleboerwagen van Blokdijk voor.
o Kunstwerk van Theresia van der Pant, 1959, aan de Tweeboomlaan 102, bij school de
Piramide, het stelt een Giraffe voor.
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o Een plastiek op gevel, Johannes Poststraat 71. Ontwerper onbekend. Geadviseerd door
de zaal wordt om onderzoek te doen bij Westfries Archief.
o De Eenhoorn aan de Johannes Poststraat 71.
o Kunstwerk door Hans Mantje op het West Friese Hof, van 1993.
o Kunstwerk voorstellende Werenfridus op gevel moet meeverhuizen met deze school
als die gaat verhuizen.
o Bronzen beeld aan het Truydemanshof, geplaatst in 2000. Je moet door een poortje
heen om dit kunstwerk te kunnen aanschouwen.
o Manifesto, het kunstpodium, wordt genoemd als groot Cultuurgoed.
o Blauwe Schuit, als Cultuureducatiecentrum wordt genoemd. Gevraagd wordt door de
Wethouder wie in de zaal hier ooit een cursus heeft gedaan. Alleen de
Wijkcoordinator heeft dit gedaan. Een aantal mensen vinden de cursussen te duur.
50% van deze cursussen wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hier werken goede
kunstdocenten en ZZP-ers.

Behalve deze bestaande beelden, kunstwerken en gebouwen voor Kunst en Cultuur
noemt de Wethouder het plan voor een nieuw Cultuurgebouw in het Stationsgebied.
21 februari dit jaar is een intentieverklaring getekend om voor Manifesto,
Muziekschool Gerard Boedijn, De Blauwe Schuit en de Bibliotheek een nieuw
onderkomen te creëren in één gebouw in het Stationsgebied: “het Westfries Centrum
van de Kunsten”.
Lidy Claassen reageert hierop en meldt dat Roger Tonnaer het voorstel heeft gedaan in
het Verkiezingsdebat om de bibliotheek te laten verhuizen naar de Noorderkerk.
Wethouder meldt dat de kerk hier niet geschikt voor is, bovendien is de kerk geen
eigendom van de gemeente. Een verbouwing kost ook veel geld.

Tevens noemt de Wethouder het plan om bij de nieuwe sporthal aan de
Tweeboomlaan een kunstwerk neer te zetten. € 13.000,- wordt hiervoor uitgetrokken.
Het plaatsen zal in overleg met de wijk en buurtbewoners gebeuren.
Een bewoonster uit de zaal reageert; “Er wordt hier zoveel vernield door
hanggroepjongeren.” Wethouder vertelt dat het kunstwerk hufterproof wordt gemaakt
en door niets neer te zetten geef je de hanggroepjongeren gelijk.
De opbouwwerker stelt dat sinds 2000 weinig kunstwerken in de wijk erbij zijn
gekomen. Anja Bouma voegt toe dat er bij het voormalig CWI-gebouw en bij de GGZ
nog twee kunstwerken staan, niet genoemd in de wandeling. Wethouder stelt dat in
Hoorn Noord best veel kunst staat en dat bij de gemeente het witte vlekken beleid
gevolgd wordt: Dit betekent dat omdat in Risdam Zuid en Blokker weinig kunst is
daar eerst prioriteit aan nieuwe kunstplaatsing gegeven zal worden.
Voorzitter dankt Dhr. Westenberg voor zijn presentatie.

5. Uitleg stand van zaken Verkeersproblematiek in Hoorn Noord door Bart Sikkema.
Jammer genoeg verdwijnt net de Wijkcoordinator Politie als Bart het woord krijgt en Bart
doet aan hem een dringend verzoek om te blijven. Maar jammer genoeg heeft Dhr. Huisman
een andere afspraak.
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Dhr. Sikkema meldt dat er een “brand”brief is gestuurd naar Wethouder Pijl over het feit dat
het OLHN niet zo serieus genomen is in haar verzoek om de 30 km zones hier meer te
handhaven. Er wordt hier nauwelijks gehandhaafd.
In een brief van de Burgemeester staat dat we toch echt bij Stadstoezicht en de Politie
hiervoor moeten zijn.
Uit de zaal komt een reactie dat bij 40 km snelheid er niet bekeurd kan worden.
Bart vertelt dat hij blijft steken in het Welles/Nietes verhaal en wil een keer duidelijkheid over
het handhaven, daarom is het weer zo jammer dat er nu geen politie in de zaal is.
Er is een extern bureau ingehuurd voor de problematiek op de Koepoortsweg. De drukste
fietsroute van Hoorn met dagelijks 8000 fietsers en veel ongelukken. Dhr. Evers,
Verkeersdeskundige van gemeente Hoorn, heeft aangegeven dat in mei 2014 hierover een
nieuw voorstel komt. Er liggen nu twee voorstellen: A: Van Dedemsstraat wordt afgesloten.
B: Herinrichting Koepoortsweg.
Verder meldt Bart dat zojuist een brief uit is van de Verkeerscommissie naar de Lijsttrekkers
van alle Politieke Partijen. In deze brief wordt genoemd de zorgen over de plannen inzake de
Poort van Hoorn. Er zal bij uitvoering van deze plannen een enorme verkeerstoename komen
in de Liornestraat, Koepoortsweg en Maelsonstraat. Deze toename zal een extra probleem
opleveren voor de hoofdfietsroute in Hoorn en sowieso voor de totale verkeersdruk in Hoorn
Noord. Verder wordt de klacht genoemd over veel zwaar verkeer in de wijk. Uit de zaal wordt
toegevoegd; ook in de Drieboomlaan.
Iemand anders oppert om de 30 km. borden af en toe te verplaatsen. Bart antwoordt dat er
borden zijn bijgeplaatst en af en toe worden verplaatst. De wijkcoördinator geeft aan dat de
wijk kan aangeven waar er borden geplaatst moeten worden.
Een bewoner meldt dat er in de Juniusstraat door zwaar verkeer daar onterecht wordt
geparkeerd, voertuigen langer dan zes meter. Bewoner pleit voor vergunningparkeren.
Hessel van de agendacie. reageert: Drieboomlaan is nu parkeervergunninggebied, maar nu
wordt hier veel te hard/gevaarlijk gereden. Hij stelt bewoners denk hier goed over de
consequenties na! Bij veel drukte van geparkeerde auto’s wordt minder hard gereden.
Genoemd wordt de wens van een extra zebrapad bij de Johannes Poststraat/Koepoortsweg
Bart stelt voor aan de bewoners om alle punten door bewoners op papier uitgebreid te zetten
en aan de Verkeerscommissie van het Overleg Leefbaarheid te zenden, via email of de
Postbus in Wijkcentrum De Zaagtand.
De heren Martien Schurink, Raadslid PvdA, en Marcel Rijk van Hoorns Belang willen de
aangegeven verkeersproblematiek meenemen en willen dit samen met Bart meer in de
politieke aandacht brengen.

6. Notulen, OLHN 10 oktober 2013.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke
vragen worden bewaard voor de rondvraag.
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Blz. 4: bij Rondvraag: Opmerking over zebrapad bij Pater Bleysstraat. Betrokkene vindt dat
de huidige situatie niet veranderd moet worden. Voorzitter vraagt betrokkene zijn punt op
papier met redenen in de Postbus van het OLHN te doen, dan kan dit punt meegenomen
worden.
Verder geen opmerkingen
Notulen OLHN worden goedgekeurd.

8. Rondvraag
Vraag over lantaarnpaal bij Laurentiusstraat. Manja meldt dat deze verplaatst wordt, opdracht
is verleend per brief 6 juni 2013.
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: 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 26 juni.
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