Overleg Leefbaarheid Hoorn Noord
Sint Eloystraat 106
1624 VW Hoorn
Email olhn@netwerkhoorn.nl

Sterk en gezamenlijk

Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 26 juni 2014
Aanwezig:

Fred Snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Co Huisman (wijkcoordinator politie Hoorn Noord)
Manja Commandeur (coördinator Wijkteam Hoorn Noord)
M. Soleman (bureau stadstoezicht)
Irfan Tunc (bureau stadstoezicht)
Politiek: Jan Stuifbergen, (Raadslid PvdA) Mevrouw Broerse, (Raadslid D66)
Mevrouw Van het Klooster, (Raadslid D66) Gijs Otten, (fractieondersteunend lid
VOCH) en Willem van Mazyk (fractieondersteunend lid VVD)
Gastssprekers; Bianca Stosz, Wijkverpleegkundige Hoorn Noord van Omring,
Nanda Leeuw (coördinator Wijkcentrum de Zaagtand)
Esther de Groot (jongerenwerk Stichting Netwerk)
30 wijkbewoners

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: Mevrouw Stosz, Wijkverpleegkundige voor Hoorn Noord Omring
Thuiszorg, die ons een presentatie gaat geven over haar werk in Hoorn Noord. Ook een welkom
voor Nanda Leeuw en Esther de Groot, medewerkers van Stichting Netwerk, die iets over hun
werk hier in Hoorn Noord gaan vertellen.
2. Mededelingen
 Website OLHN is klaar! www.olhn.nl
 Geluidsscherm aan de Provinciale Weg is vervangen. Voorzitter vraagt wanneer nieuwe
verlichting langs fietspad wordt geplaatst.
 Het hekwerk bij het fietstunneltje is geplaatst zodat men niet meer zomaar op terrein van
Dagopvang De Carousel kan komen.
 Voorzitter noemt dat de laatste plannen inzake Poort van Hoorn in het OL Grote Waal zijn
besproken. Het lijkt erop dat alleen plannen tot de spoorbomen worden uitgevoerd. We
zijn erg benieuwd in Hoorn Noord in hoeverre er extra parkeervoorzieningen komen.
Ook is niet duidelijk wanneer en of ziekenhuis met extra parkeerlaag gaat beginnen.
 De Schoor is afgebroken, hoe gaan de plannen verder daar?
 Twee invaliden Parkeer Plaatsen bij Wijkcentrum de Zaagtand zijn aangevraagd.
 Brief ontvangen inzake oversteek Prov. Weg/Liornestraat. Afhandeling is vertraagd door
nieuw College.
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 Brief van mevrouw Halenbeek-Slijboom over vijver bij Willem Backflat/Westfriese Hof,
waar o.a. gevist wordt naar de goudvissen, zal behandeld worden in Wijkteam. Zij heeft
deze brieven ook naar de Gemeente en Intermaris gestuurd.
3. Vragen aan Co Huisman, wijkagent en Bart Sikkema, Werkgroep Verkeer OLHN
 Bart Sikkema noemt het probleem in de wijk van de 30 km zones, dat daar te hard wordt
gereden. Gemeente reageert hierop dat door Politie gehandhaafd moet worden. Politie
zegt op zijn beurt; “We weten van niets.” Bart Sikkema stelt dat we van het kastje naar de
muur worden gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt of er gehandhaafd wordt, dus
via Officier van Justitie moet opdracht gegeven worden. Voorwaarde is dat straten goed
ingericht moeten zijn. De gemeente gaat dus over inrichting en de politie over
handhaving. Dhr Huisman geeft in deze vergadering een handreiking aan Bart om dit
samen voor deze wijk uit te zoeken.
 Bart Sikkema heeft aan alle fractieleiders van politieke partijen voor verkiezingen brief
gestuurd over de gevaarlijke situaties in Hoorn Noord. Ook Vincent Evers van gemeente
Hoorn heeft hij hierover gesproken, vanwege nieuw College is hier nog niet op
gereageerd. Vincent Evers zal op ons eerstkomende overleg van 11 september aanwezig
zijn.
 Gijs Otten meldt dat het gras Zwaagmergouw/Prov. Weg weer gevaarlijk hoog staat.
Geadviseerd wordt om hierover Buitenlijn te bellen.
 Koepoortswegbewoner noemt dat paaltjes bij Spoorovergang teruggeplaatst zouden
worden: Nog niet gebeurd, terwijl dit een gevaarlijke situatie is. Er zouden onvoldoende
middelen zijn om dit te laten gebeuren. Bart vindt dit ook een gevaarlijke situatie en
neemt dit mee naar Vincent Evers.
 Vraag aan de Wijkagent: Op de helft van de Loniusstraat staat een Parkeerverbodbord,
kan dat niet aan het begin, dus bij Johannes Poststraat geplaatst worden?

4. Presentatie Nanda Leeuw, coördinator Wijkcentrum De Zaagtand en Esther de Groot,
jongerenwerker Stichting Netwerk.
Nanda vertelt deze weken wordt bij een ieder, die geen nee/nee sticker op de brievenbus heeft het
programmaboekje van Stichting Netwerk bezorgd. Nanda vertelt: Er zijn 4 Wijkcentra en er is
één Poppodium: Manifesto. Voor dit Wijkcentrum zijn twee Peuterspeelzalen, een
Jongerencentrum, er is een Winkeltje, een Wijkinfopunt en er vinden vele activiteiten plaats.
Nanda vraagt aan de bezoekers: Komen jullie alleen voor het OLHN hier of ook voor andere
zaken? Een bewoner reageert: Ze komt ook voor het lekkere eten. Een keer in de twee weken
wordt er gekookt en geserveerd in dit Wijkcentrum. Nieuw is het Repair Café. 1 x per maand kan
men met stukke apparaten, b.v. kapotte stofzuiger hier komen om te repareren.
De heer Baas vraagt of er een budget is voor een feestje in de wijk? Nanda vertelt dat o.a. het
ouderenwerk nog steeds kostendekkend is en dat daar nog ruimte is. Ook brengt de 2dehands
kledingwinkel geld op. Dus wie weet.
Nanda draagt haar woord over aan collega Esther de Groot, de Jongerenwerker.
Esther vertelt dat hier huiswerkbegeleiding in samenwerking met de twee basisscholen wordt
gegeven. Bovendien is hier een theatergroep.
De Jongerenwerker werkt nauw samen met Stadstoezicht, o.a. voor Vredenhofgroep.
Esther vraagt of er overlast is van hangjongeren.
Gevraagd wordt hoe we het moeten melden als we last hebben van jongeren in de Johannes
Poststraat, Julianapark, Loniusstraat, Liornestraat enz. Esther vertelt: Jongeren mogen wel staan,
maar geen overlast veroorzaken. Buitenlijn kan hiervoor gebeld worden. Als het gemeld wordt,
wordt het meegenomen in het rondje. Als er geen melding wordt gedaan: Geen actie. Anoniem
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kan er ook gemeld worden. Zelfs via website OLHN kan melding worden gedaan.
Mevrouw Halenbeek vertelt over de fontein met 200 goudvissen, waar ouders met kinderen
komen hengelen. Ze vindt het verschrikkelijk. Esther reageert dat daar ook samen wordt gewerkt
met Stadstoezicht. Bij de Willem Backflat zijn zelfs struiken omver getrokken.
Voorzitter dankt de dames van Stichting Netwerk.
5.Presentatie van Wijkverpleegkundige Bianca Stosz van de Omring in Hoorn Noord over
Thuiszorg.
In Hoorn Noord werkt Bianca met 23 medewerkers als team. Ze werkt samen met Maaike
Wagenmaker die coördinator is van Venenlaankwartier.
Bianca vertelt: Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten.
Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij voorkeur thuis, in de eigen vertrouwde
omgeving.
Omring kan u ondersteunen om zelfstandig thuis te blijven wonen. We geven advies over
hulpmiddelen, begeleiden mantelzorgers en laten u zien wat u zelf kunt doen. Zo leggen we zo
min mogelijk beslag op uw dag.
Onze thuiszorg kent allerlei vormen van verzorging en verpleging. O.a.: wassen, aankleden,
ondersteuning bij medicatie inname of het toedienen ervan door bv injecties, steunkousen aan of
uit doen, stomaverzorging, wondverzorging of katheterzorg het kan allemaal. Dit kan geplande
of acute zorg zijn; overdag of ‘s nachts.
Daarnaast is er ondersteuning van gespecialiseerde verpleegkundigen:
MTH: bij bv: infusie, pijnpompjes of palliatieve sedatie in laatste levensfase
Orthopedie: Begeleiding, zorg en voorlichting voor en na een heup of knie operatie
Oncologie: Begeleiding na diagnose kanker, ondersteuning mantelzorg
Wond: Zorg en Begeleiding bij complexe wondverzorging
We beschikken bij Omring over een speciaal dementie team die de zorg aan dementerende
ouderen op zich neemt. Zij doen de zorg in nauwe samenwerking met de casemanagers van
Geriant en de huisarts. Coördinerend wijkverpleegkundige van dit team is Monique ter Hofstede.
Om de zorg goed af te stemmen, werken we samen met o.a. (huis)artsen, ziekenhuizen en
welzijnsorganisaties.
Zolang u zichzelf kunt zijn, doen we het samen goed
U komt onze thuiszorg overal tegen in West-Friesland. We zijn altijd dichtbij.
We hebben 8 kleinschalige thuiszorgteams werken in Hoorn waarvan er 1 werkt in Hoorn Noord
en Binnenstad. Dit team bestaat uit ongeveer 23 medewerkers waarvan de helft werkt in Hoorn
Noord en de helft in Hoorn Binnenstad. We hebben een kantoor in Lindendael per 12 juni 2014
De wijkverpleegkundige speelt een centrale rol. Zij onderhoudt contacten met alle mensen die u
kunnen ondersteunen en helpt u bij het versterken van uw sociale netwerk. Dit doet zij samen
met haar collega’s uit het zorgteam. Zij kennen uw buurt en hebben daar goede contacten. Onze
thuiszorg werkt vanuit kleine zorgteams per wijk, zodat u steeds dezelfde medewerkers ziet. En u
krijgt een vaste contactpersoon binnen het wijkteam. De wijkverpleegkundige helpt u graag bij
het regelen van de zorg.
U kunt bij de wijkverpleegkundige ook terecht als u zich zorgen maakt om een buurtgenoot.
Door mensen tijdig te spreken, kan zij onnodig leed voorkomen.
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Heeft u voor korte of langere tijd thuiszorg nodig? Wij helpen u graag verder.
Omring is 24 uur per dag bereikbaar. Ook in het weekend. Als u acuut zorg nodig heeft, zich
zorgen maakt of advies wilt wie u het beste kan helpen. Je hoeft niet lid te zijn van Omring om
hulp te vragen voor Thuiszorg.
Eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, die bepaald wordt door CAK. CIZ verzorgt indicatie.
Huishoudelijke zorg wordt aangevraagd via WMO gemeente.
Bel 088 - 206 89 10 of kijk op www.omring.nl.
Wijkverpleegkundige in Hoorn Noord: Bianca Stosz (ma, do, vrij)
Na deze presentatie dankt voorzitter haar en spreekt af dit verhaal op de website van het OLHN
te plaatsen.
6. Notulen, OLHN 13 maart 2014.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke vragen
worden bewaard voor de rondvraag.
Blz. 3: Opmerking over opmerking inzake Dhr. Vagevuur. Dit is loos alarm.
7. Rondvraag
 Vraag over bestemming Liornehuis. Gebouw is van Omring. 1 Juli sluit Omring dit
gebouw. Er zijn al vragen in de gemeenteraad hierover gesteld o.a. door Dhr. Van
Dijkhuizen. Voorzitter heeft afgesproken met Omring dat het OLHN geïnformeerd wordt
bij nieuws hierover. Er wordt gereageerd als er een koper is zal die dat dan gaan bepalen.
Dhr. Van Mazijk reageert: Bestemming Liornehuis is vaag; Wonen en Zorg tot december
2015.Als Streektuinenbewoners argwaan krijgen dan kunnen de Verenigingen van
Eigenaren hier achteraan.
 Vraag over Rolcontainers, die zaterdag’s al aan de weg worden gezet en pas s’woendags
binnen worden gehaald. Er wordt in deze te weinig gehandhaafd. Manja reageert: Er
staan stickers met adressen op de bakken.
 Opmerking over auto’s op oprit van De Zaagtand, die daar te lang blijven staan.
 Klacht over hagen/takken Juniusstraat te lang. Voorzitter geeft dit door aan Dhr.
Vagevuur.
 Bewoner Mevrouw Pot meldt overlast buitengebeuren. Manja reageert: Gemeente reinigt
Openbaar Gebied. Als de ruimte van Intermaris is, dan hoort die dat te doen.
 Waarom komt er geen vertegenwoordiger van Intermaris op dit overleg? Voorzitter
antwoordt dat de Leefbaarheidsmedewerkers hier geen tijd voor hebben.

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
of via de website:
www.olhn.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 13 november 2014.
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