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Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 25 juni12 november
2015
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
M anja Commandeur, WijkcoordinatorWijkcoördinator
Co Huisman, wijkcoördinator politie
Stadstoezicht: twee personen
Raadslid Andries Postuma van SP
Fractieondersteuner Willem van M azyk (VVD)
Fractieondersteuner Gijs Otten (VOCH)
Fractieondersteuner Evert van Bunnik (HSP)
Elsbeth Broerse, Raadslid van D66
Fractieondersteuner Gerda M eertens (HOP)
Gastsprekers: Wethouder Ben TapSamir Bashara
Cor Hoppe M aarten Hömann, GemeenteambtenaarProjectassistent
VerkeerPoort van Hoornn
Chris de M eijStefan Doeland, ambtenaar Verkeer, vrijwilliger
Project Stadslandbouw
M ichiel Smiers van Doesaam DuurzaamJerrol Lashley, Stichting
Netwerk, medewerker buurtbemiddeling
Aanwezig: 5049 Wijkbewoners
Afzegging: Willem van M azykCo Huisman, Wijkagent
Dhr. Knijn en M evr. Spil van Stadstoezicht
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20.00 uur
1. O pening
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 Wethouder Ben TapSamir Bashara van Groen Links. Hij gaat wat vertellen
over de stand van zaken betreffende de aanleg van het Stadsstrand en de dijkverhoging aan het
Hoornse Hop.Poort van Hoorn en specifiek wat voor consequenties dit heeft voor Hoorn Noord
en over de vernieuwde procedures inzake het ophalen van Huisvuil via HVC. Ter assistentie
heeft hij ambtenaar Cor Hoppe meegenomen.de Verkeersdeskundigen M aarten Hömann en
Stefan Doeland en M aarten Hömann projectassistent bij de Poort van Hoorn hier mee naar toe
genomen. Verder de heer Jerrol Lasley van Stichting Netwerk die iets gaat vertellen over het
nieuwe project Buurtbemiddeling. Als derde gast Verder de heer Chris de M ey, dieM artin
Smiers, vrijwilliger, hij gaat iets gaat vertellen over Stadslandbouw in Hoorn. Tenslotte Dhr.
Bart Sikkema over de actuele stand van zaken betreffende de verkeerssituaties. het evenement
Doesaam Duurzaam.
2. Mededelingen
1. Helaas moet de voorzitter dit overleg de droeve mededeling doen dat afgelopen periode
drie bezoekers van ons overleg zijn overleden: Jannie Hos, Koos Laan en Dhr.
Homan.Op de kavels aan de Tweeboomlaan, op de plek van het oude Wijkcentrum “De
Schoor”, is op verzoek van het OLHN het gras gemaaid.
2. Ingekomen brief van Conny Ligthert over het niet legen van prullenbakken bij flats Sint
Jozefstraat. Brief is ingebracht in wijkteam, echter wijkteam oordeelde dat zaak bij
Intermaris hoort.Proces inzake de Bomen in de Rotiusstraat wordt over zes weken
afgerond. Intermaris had eerder verzocht dit probleem in te brengen in Wijkteam.
3.
26 juni worden de sleutels aan de bewoners van de flat Kaap Hoorn aan de
Liornestraat uitgereikt.
3. Thea Dorrestijn van de agendacommissie OLHN doet verslag vanuit het Wijkteam, d.d.
25 juni 201530 april
Verslag vanuit het wijkteam van 25 juni 2015 (met aanpassing d.d. 12-11-2015)
Openstaande items
1. Verkleinen blauwe zone Koepoortsweg c.q. vergrote gebied vergunningparkeren: in
w eek 3 is vastgesteld dat dit nog steeds moet w orden uitgevoerd c.q. onderzocht moet w orden.
Dit onderzoek heeft voor de gemeente geen prioriteit.

2. Aanpassen van de verkeerslichtenregeling Keern/Dam pten Planning 2011-2012: w eek 3
zal w orden opgepakt in het kader van de poort van Hoorn. Verkeerslichten hebben w el
onderhoud gehad. Niet besproken.
3. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Joh Poststraat Planning 20112012: w eek 3, Vincent Evers zal in het eerste kw artaal met een rapportage naar het college
gaan. ‘s Avonds op de overlegvergadering besproken.
4. Onderzoek juiste maatregel op kruispunt Koepoortsweg/Vredehofstraat Planning 20112012: w eek 3, Vincent Evers zal in het eerste kw artaal met een rapportage naar het college
gaan. ‘s Avonds op de overlegvergadering besproken
5. Verzoek om OV op fietspad langs provinciale weg.
6. Overlast bom en M erenstraat: w eek3 Er is een gesprek gew eest met initiatiefnemers over
een voorlopig ontw erp. Dit w ordt grondig doorgenomen. Er moet afstemming gezocht w orden
met de sloopw erkzaamheden in Binnenblijfstraat en Merenstraat i.v.m. bouw verkeer. En
bekeken w ordt om dit binnen het budget gefaseerd aan te pakken. Er is een voorlopig ontw erp,
e.e.a. loopt volgens proces. Niet besproken.
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7. Duidelijkheid over zebrapad Joh Poststraat:. Wordt er getoetst aan de
conceptbeleidsregels dan komt er geen zebrapad. De beleidsregels w ordt waarschijnlijk in de 2e
helft 2015 voorgelegd aan het college. Niet besproken.
8. Verlichting hoek Joh.Poststraat/St Laurentiusstr. Optie is een extra lantaarnpaal. Niet
besproken.

9. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:. Moet nog
w orden uitgezocht. Niet besproken.
10. Mogelijkheden herhalingsborden 30km zone:. Planning is een onderzoek naar de
(on)mogelijkheden en kosten in de 1e helft 2015. Niet besproken.
11. Speelplek Westfriesehof Zuid 1 tm 28:. Speelplek w ordt vernieuw d. De klim is afgekeurd.
Niet besproken. De bew oners hebben een keuze gemaakt uit drie voorstellen. De speelplek
w ordt in maart 2016 gerealiseerd.
12. Speelplek Gildeplein West:. Speelplek w ordt vernieuw d. Ondergrond glijbaan is te klein.
Door de bew oners is een keuze gemaakt.

13. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit w ordt opgeheven i.v.m. grote speelplek Commandeur
Ravenstraat. Niet besproken.
14. Fietsw rakkkenacties. In samenw erking met Intermaris. Start bij het Gildeplein. Intermaris
heeft een kleine opslag beschikbaar. Nu eerst een inventarisatie maken van de
fietsw rakken/w eesfietsen. Manja zal een voorstel maken voor de Gemeente. Daarna zal het in
de raad besproken w orden en een beslissing w orden genomen. Besloten is om met dit onderwerp
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na de zomervakantie actief aan de gang te gaan door Gemeente en Intermaris

15. Gebouw en begraafplaats Keern. Overlast . Het voorgestelde hek is afgekeurd door de
Welzijnscommissie. De gebouwtjes zijn gesloopt en de toegang is aangepast.
16. Speelplek Juniusstraat betreft w eggehaald groen door w erklui en niet herplaatst. Dit punt
zal met de wethouder worden opgenomen. De huurdersvereniging heeft toestemming om
zelf een hek te plaatsen.
17. De groenhaag Joh.Poststraat ter hoogte tandarts/fysio. De haag heeft op tw ee plaatsen
een open ruimte. De jeugd gebruikt deze om plots de straat over te steken. Wordt uitgezocht,
mogelijk w ordt gew acht op het plantseizoen.
18. Verzoek voetpad bij de fietsdoorsteek bij Kaap Hoorn. Deze komt er niet. Zodra de
bouw klaar is komt het fietspad terug

Besproken items
4. Presentatie Wethouder Tap over de aanleg van het stadsstrand.Michel S miers over
Doesaam Duurzaam.
De Wethouder vertelt: Hij is bij de meeste overleggen al geweest om hierover te vertellen, vaak
komt dan een reactie uit de zaal over het spijtig slopen van het Witte Badhuis. De tekeningen van
de aanleg van het Stadsstrand staan op de website van Gemeente Hoorn. Cor Hoppe, ambtenaar
van gemeente Hoorn is ook aanwezig. Hij is een van de projectleiders van dit projectmee, hij is
bezig met dit project. Het strand maakt deel uit van het programma Waterfront, dat door de
gemeenteraad is vastgesteldaangenomen door Gemeente Hoorn: We willen meer gebruik maken
van het recreatieve mogelijkheden, die de kustlijn van Hoorn kan bieden. aspectHet gaat dan
over de hele kustlijn van het water vanaf Julianapark, via Westerdijk tot aan de
GalgenbochtM ichel vertelt: Hij is hier begonnen in Wijkcentrum De Zaagtand bij het Repair
Café. De doelstelling van het Repair Café is om apparaten langer mee te laten gaan. Het is een
groot succes, en wordt gehouden op 1e Woensdagochtenden van de maand, van half tien tot
half twaalf. Het plan is om na de zomervakantie ook op een avond hiervoor open te zijn. Er zijn
ongeveer 30 à 35 bezoekers per dag met kapotte kleding, maar ook apparaten. 45% Succes met
reparaties!
Het Hoogheemraadschap zorgt voor de dijkversterking en heeft reeds de M arkermeerdijk vanaf
Enkhuizen letterlijk een aantal meters reeds opgehoogd en verbreed.
Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kustverdediging. We lopen echt wel risico
voor dijkdoorbraak bij extreme weersomstandigheden. In Nederland regent het vaker en , maar
we hebben steeds meer te maken met extreme regenbuien. Bewoners van Grote Waal en
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Westerdijk hadden problemen met een dijkverhoging vanwege belemmering van het uitzicht.
is hierover veel gepraat door het Hoogheemraadschap via onder andere het Overleg Leefbaarheid
Grote Waal. , zZo is er veel inspraak geweest.
Indertijd was er veel ongenoegen over de dijkaanleg vanaf Enkhuizen. Tijdige Iinspraak tijdig is
daarom van groot belang.
De bestaande dijk wordt in Hoorn wordt daarom niet opgehoogd. Er is een nieuwe oplossing
bedacht, die nog niet eerder in de wereld is toegepast; het is een spectaculair plan. Nergens ter
wereld: De dijk wordt vervangen door een soort vooroever met aan het einde nog een kleine dijk
(“oeverdijk” genaamd) Hier wordt een vooroever aangelegd. De golfslag zal breken op het zand
van de vooroever, voordat het bij de dijk komt.dit gestorte zand.
Door aanleg van deze vooroever ontstaat vanzelf een heel breed zanderig strandaanleg wordt het
strand vanzelf groter. Gemeente Hoorn is in gesprek gegaan met Hoogheemraadschap om de
bovenlaag hiervan te voorzien van zand dat geschikt is om als echt strand te gebruiken.inzake
meter ophogen van strand. Gemeente Hoorn zal hierin enkele miljoenen investeren. , oOok
wordt er beplanting en groen gras aangelegd met fitness apparaten in openbare ruimte, een
strandpaviljoen waar je kuntan eten en zitten, een kiosk komt er met ijs/patat en openbare
toiletten. Parkeerplaatsen worden aangelegd en fietsenrekken/stallingen.
Strekdammen worden aangelegd om zand op zijn plek te houden en deze worden op verzoek van
de gemeente ook beloopbaar worden deze gemaakt. Voor het strand zal het water over een grote
breedte Het water is lang vrij ondiep zijn en zal daardoor een veilig strand worden voor kleine
kinderen.
Voor de bereikbaarheid en voor recreatie komt er een fietspad vanaf het WestVisserseiland, langs
de Westerdijk, langs het strand, helemaal tot aan Amsterdam.via het West en men kan hier
doorfietsen via Uitdam langs de dijk naar Amsterdam.
Hierna geeft Ben Tap gelegenheid tot vragen:
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

Is dit de Route West-Friese Omringdijk? Ben beantwoord met ja.
Wordt fietspad afgezet inzake veeiligheid? Antwoord: Het definitieve ontwerp moet nog worden
uitgewerkt. Dat gaat pas starten, als minister Schultz half december een definitief besluit heeft
genomen over de aanleg van de dijkversterking, zoals dat nu bedacht is.Voorlopig ontwerp moet
voor einde 2015 beslist worden door Minister Schultz.
Wanneer start het project? Antwoord: Hoogheemraadschap heeft werk al aanbesteed. Pas als
minister besluit heeft genomen, zal de aannemer opdracht krijgen. In 2016 gaat de aannemer de
huidige ontwerpen verder uitwerkenmoet het in 2006 aanbesteden. BeginIn 2017 moet met de
uitvoering worden gestarthet project gestart worden in uitvoering. Het zand moet klinken
(zakken). Dit gaat misschien wel 1-2 jaar duren. , dDaarna kan gemeente Hoorn pas
parkeerplaatsen en dergelijken aan gaan leggentoplaag aanleggen. Van Schouwburg tot
galgenbocht is het project van Gemeente Hoorn. Bij landje van Naber kan natuurgebied ontstaan,
dit is werk van het Hoogheemraadschap.
Gemotoriseerd verkeer over dijk blijft? Ja, wel komt er een sloot van 10 meter breed tussen
bestaande dijk en de parkeerplaatsen langs het strand.strand.
Kunnen er accu-oplaadpunten voor de elekctrische fietsen komen? Wethouder vindt dit een
belangrijk punt, neemt het mee en zal het ook doorgeven aan gemeente Edam om hier over na te
denkendit in orde te maken.
Bewoner maakt zich zorgen over de veiligheid. Wethouder antwoordt dat hieir veel aandacht aan
wordt besteed.
Komen er ook douches? Wethouder vindt dit opnieuw een belangrijke tip en neemt dit mee.
Komt er ook een reddingspost? Er wordt gekeken naar betaalbaarheid daarvan.
Wat heeft dit dure project voor invloed op het bestaansrecht van de twee zwembaden in Hoorn?
Wethouder antwoordt dat het huidige College voor behoud van de bestaande zwembaden is.
Blijft het gebied gesloten voor waterscooters? Ja
Wie gaat het onderhoud doen voor dit gebied? Gemeente heeft plan om het beheer en
onderhoud door Het Recreatieschap WestfrieslandWest-Friesland te laten doenen beheer.
Opmerking maak een steiger en uitbreiding voor de pleziervaart en waterscooters. In de plannen
voor het strand wil gemeente aanlegsteigers maken bij de Galgenbocht.
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Kan Waterpolitie van Enkhuizen hier niet gedetacheerd worden voor toezicht? Antwoord: Nu is de
nationale Politie en korpsbeheer van Alkmaar hier voor verantwoordelijktoezicht. Verzoek om
uitgebreid toezicht is volgens de Wethouder een goed idee. Kitesurfen, watersurfen en
durfsporten gebeuren bij Drechterland en rustig recreeerenrecreëren zal in Hoorn plaats vinden.
Vraag inzake CPO-bouw op kavel Tweeboomlaan: Wanneer vindt start bouw daar plaats? Zodra
laatste/6 e kavel verkocht is start de bouw. Vijf van de zes kavels zijn inmiddels verkocht.
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5. Notulen, OLHN 25 juni 201513 november 2014.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke vragen
worden bewaard voor de rondvraag.
Geen opmerkingen.
Notulen OLHN worden goedgekeurd.
6. Presentatie Jerroll Lashley over Buurtbemiddeling
Jerroll Lashley is in dienst bij Stichting Netwerk en is in de Kersenboogerd Jongerenwerker en
maakt deel uit van 1.Hoorn. Vanuit 0992 is de Buurtbemiddeling gestart, het is gratis
hulpverlening. Samen met Linda Gerth en Christiaan Verschoor doen ze samen de coördinatie
van deze hulpverlening. Jongeren, die al goed waren in oplossen van problemen, worden nu
extra getraind voor dit project. Ook veel opgeleide mensen komen op dit project af om deel te
nemen als vrijwilliger. In veel gemeenten, zoals Purmerend draait dit project succesvol. In Hoorn
hebben we te maken met veel vernielingen van elkaars spullen. Via buurtbemiddeling wordt
getracht samen een oplossing te vinden van burenruzies. Er werken nu al 14 vrijwilligers hier.
M a. t/m vr. 9.00-17.00 uur 0229-212587
www.netwerkhoorn.nl of mail naar buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl
Binnen 2 werkdagen wordt er dan contact opgenomen.
Info is ook mogelijk via de website.
o
o

o

o
o
o

Opmerking bewoner: Als je wat zegt/kritiek uit wordt je afgerekend, b.v. auto wordt vernield.
Andere bewoner, mijn dossier is al heel dik…. Antwoord Jerroll: Meldt ook bij
politie/Intermaris/Jongerenwerk/Gemeente. Als het goed is wordt samengewerkt met meerdere
partijen en gaan we het samen oplossen.
Bewoner als je de overlast meldt aan Stadstoezicht zijn de overlastplegers weg en later wordt je
toch als bewoner afgerekend. Jerrroll wil deze situatie meer onder de aandacht krijgen en vraagt
meer gegevens na afloop.
Vraag bewoner geldt deze hulpverlening ook voor criminele groepen? Criminele groepen is voor
politie.
Is het zoiets als rijdende rechter? Ja, zegt Jerroll.
Voorbeeld wordt gevraagd. Jerroll geeft voorbeeld van druk Turks gezin met veel kroost naast
bejaard echtpaar wonend. Hij is in gesprek met beide partijen geweest en nu goede afspraken
over geluidsoverlast, b.v. na 22 uur geen lawaai meer. Nazorg is ook belangrijk.
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76. Presentatie Chris de Meij over Stadslandbouw.Wethouder S amir Bashara over recente
ontwikkelingen Poort van Hoorn en veranderingen in het ophalen van Huisvuil door HVC.
Doelstelling van Stadslandbouw is om mensen met elkaar in verbinding te brengen en hier
gezamenlijk groente/fruit/planten te verbouwen en te oogsten. De groep Stadslandbouw is nu
twee jaar actief in een groot complex bij de IJsselweg in de Kersenboogerd. U bent daar welkom
om daar b.v. per fiets langs te komen. De ingang is bij de voormalige Rabobank aan de
IJsselweg. M ensen van de RIBW worden daar begeleid door 30 vrijwilligers. M et Wijkcentrum
Kersenboogerd is gekookt met producten van de tuin. De tuin heeft als doelstelling veel zaken
met elkaar ge verbinden, b.v. een deel van de oogst af te staan aan de Voedselbank. Nu is er een
kerkproject waarbij men kookt voor dak- en thuislozen op de voormalige Philipslocatie. Als er
elders in Hoorn mensen een braakliggend terrein onder handen willen nemen om mooi te laten
begroeien kan er contact op worden genomen met Chris voor ondersteuning. B.v. op locatie van
voormalig wijkcentrum De Scheerder is een nieuw huis voor dementerenden komt er ook zo een
tuin. Een ander project is bij de Sterflats in de Grote Waal bij kinderboerderij de Waalrakkers, het
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grasveld waar schapen graasden naast de kinderboerderij. Nog een ander project is bij Jules
Verneschool, hier houten bakken met verhoging. M et Clusiusschool zijn prachtige
vogelverschrikkers gemaakt.
Dag van de Stadslandbouw wordt jaarlijks georganiseerd, dan is er een open dag.
www.stadslandbouwhoorn.nl + facebook stadslandbouw.
o

o

Vraag werkt gemeente mee? Nee zegt Chris, we zijn een stichting zonder subsidie van
gemeente. Chris is voorzitter van deze stichting. Wel is er toestemming om kraam te plaatsen
waar producten van tuin verkocht worden. Nu heeft de stichting een kar van Opmaat om
gereedschap te bergen.
Werken alleen jongeren hier aan mee? Nee, alle leeftijden doen mee. We krijgen ook plantjes
van plantenkweker Gitzels. Verder is er samenwerking met kinderboerderij het Woid, Jan
Schaper. Nu staat er één bijenkast, bloemenstroken, eetbare bloemen en een grote kruidentuin.
Artikelen over kruiden worden geschreven, recepten gemaakt.
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De Wethouder vertelt over de Plannen 2014-18, deze College Periode. Vooral zal hij ingaan op
de planning voor 2015, van hoe we verder gaan. De besluiten hierover zijn vastgesteld tijdens de
Gemeenteraad van februari 2015.
18 december moeten werkzaamheden Sint Jozefstraat/Sint Laurentiusstraat klaar zijn.
Hier wordt het asfalt verwijderd. De zandlaag onder het asfalt wordt vervangen door
funderingsmateriaaal. De trottoirs worden vernieuwd met nieuwe tegels. Er worden
parkeerhavens aangebracht. De rijbaan wordt bestraat met rode stenen. De bestaande plateaus
worden opnieuw bestraat. Ter hoogte van de kruising Sint Jozefstraat-Goudsmidsstraat wordt een
plateau aangebracht.
De doorstroming Provinciale Weg is nu in onderzoek om verkeersstromen inzichtelijk te
maken. Nu is er een extern bedrijf voor ingehuurd.
o

Veel auto’s rijden door rood op het kruispunt Liornestraat/Prov. Weg en veel fijnstof. Bart: dit
wordt meegenomen.

Derde punt gaat over Poort van Hoorn. Bart is bij Raadsledenvergadering geweest. Nu
positief advies over bestemmingsplan aan te passen. Koopmansstaete, Maelsonstraat 122 is
weggehaald. M aelsonstraat wordt doorgetrokken. Achter het Horizon College zullen volgens het
bouwplan 160 appartementen komen.
o
o
o
o
o
o
o

Wanneer komt er een ontsluiting vanaf het Ziekenhuis met een in- en uitgang zoals vroeger? Bart
neemt dit mee.
Veel fietsers langs Provinciale Weg. Kan er een hek omheen geplaatst worden?
Waarom zijn de Gingkobomen bij Albert Heijn gekapt? Bart denkt door wegwerkzaamheden.
Bewoner inzake kruising Liornestraat/Prov. Weg voor zebra staat bord voorrang niet voor fietsers,
is niet duidelijk, kan dit anders/beter? Bart gaat pleiten om bord voor fietsers te plaatsen.
Bij Wabenstraat onduidelijke situatie met verkeerslichten, als licht op groen gaat.
Wanneer komt de lantaarnpaal in de Laurentiusstraat, zijn we drie jaar mee bezig: Antwoord hij
komt!
Bewoner heeft overlast van brommers over stoepen.
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9. Rondvraag:
Dhr. De Jager van Willem Backflat heeft veel overlast van hangjongeren bij de vijver.
Evert van Bunnik van fractie HSP: Er zijn op 26 oktober schriftelijke vragen aan College
volgens art. 36 gesteld inzake sloop 26 woningen aan Johannes Poststraat. O.a. blijft kapper als
bedrijfswinkel daar? Worden bewoners geïnformeerd? Half december moet College op gestelde
vragen van HSP antwoord geven.
Voorzitter antwoordt dat sloop voorlopig stil staat. Kapper komt misschien in voormalige
praktijk van dokter Beck.
Bord 30 km. bij M erenstraat, waarom daar neergezet? Wijkcoördinator antwoordt dat
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bord daar geplaatst is op verzoek van bewoners.
Rondvraag

Bewoner heeft klacht over Liornestraat 2-12, veel last van scholieren met scooters die
vanaf Werenfridus hier rijden.
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.
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 17 maart2 november in
20165.

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen

