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Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 12 maart 2015
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Tamar Steens,opbouwwerker van Stichting Netwerk
Antoinette Rovers,opbouwwerker van Stichting Netwerk
Co Huisman, Wijkagent
Fractieondersteuner Willem van Mazyk (VVD)
Fractieondersteuner Gijs Otten (VOCH)
Fractieondersteuner Gerda Meertens (HOP)
Gastsprekers: Wethouder Michiel Pijl
Christiaan Verschoor, Projectmedewerker Stichting Netwerk
Aanwezig: 45 Wijkbewoners
Afzegging: Manja Commandeur, Coordinator Wijkteam
Danique Hiemstra, Bureau Stadstoezicht
Bas Kunst, wijkbewoner

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 Wethouder Michiel Pijl van het CDA. Hij gaat wat vertellen over zijn
portefeuille: WMO/AWBZ-zorg, Ouderenbeleid, Wonen en Stadsvernieuwing, Stadsbeheer,
Sociale Veiligheid, Wijkzaken en Welzijn.Verder de heer Christiaan , Projectbemiddelaar van
Stichting Netwerk, hij gaat iets vertellen over het Jongerenproject 0229 en Veiligheid.
2. Mededelingen
Op de kavels aan de Tweeboomlaan, op de plek van het oude Wijkcentrum “De Schoor”,
zal de nieuwbouw nu plaats vinden onder één aannemer. In het vorige OLHN heeft Dhr.
Jeroen Franke verteld over de problemen van het Particulier Opdrachtgeverschap bij het bouwen
op deze zes kavels. Gelukkig is er nu een goede oplossing gekomen door de bouw door één
aannemer. Hierop volgt applaus vanuit de zaal!
Thea Dorrestijn van de agendacommissie doet verslag vanuit het Wijkteam van 22 januari en 5
maart 2015:

Verslag vanuit het wijkteam van 22 januari en 5 maart 2015.
1. Speelplek Juniusstraat: in week 2 is er een hoorzitting gehouden over legalisering en
zienswijzen, het advies hieruit is in week 3 naar het college gegaan. In week 10 heeft het
college besloten de plek te legaliseren. Bezwaarmaker kan nog beroep aantekenen bij de
rechtbank.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Bestrating OPDC: Welzijn doorverwezen naar Stadsontwikkeling. Uitgezocht wordt wat
is afgesproken met de aannemen over terugbrengen in de oude staat.
7. Fysieke afsluiting spoorwegovergang Koepoortsweg: Obstakels zijn inmiddels
teruggeplaatst.
8. Overlast bomen Merenstraat: week3 Er is een gesprek geweest met initiatiefnemers
over een voorlopig ontwerp. Dit wordt grondig doorgenomen. Er moet afstemming
gezocht worden met de sloopwerkzaamheden in Binnenblijfstraat en Merenstraat i.v.m.
bouwverkeer. En bekeken wordt om dit binnen het budget gefaseerd aan te pakken.
9. Daklozenopvang in de POI: Besluitvorming en ondertekening van het convenant.
Verstuurd naar omwonenden en een overlegstructuur wordt opgezet. Geen
overlastmeldingen uit de buurt wel in de omgeving van de Breider. Zij worden voor een
volgend overleg uitgenodigd.
10. Duidelijkheid over zebrapad Joh Poststraat:. Wordt er getoetst aan de
conceptbeleidsregels dan komt er geen zebrapad. De beleidsregels wordt waarschijnlijk
in de 2e helft 2015 voorgelegd aan het college.
11. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:. Moet
nog worden uitgezocht.
12. Mogelijkheden herhalingsborden 30km zone:. Planning is een onderzoek naar de
(on)mogelijkheden en kosten in de 1e helft 2015.
13. Speelplek Westfriesehof Zuid 1 tm 28:. Speelplek wordt vernieuwd. De klim is
afgekeurd.
14. Speelplek Gildeplein West:. Speelplek wordt vernieuwd. Ondergrond glijbaan is te
klein.
15. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit wordt opgeheven ivm grote speelplek Commandeur
Ravenstraat.
16. Fietswrakkkenacties. In samenwerking met Intermaris. Start bij het Gildeplein.
Intermaris heeft een kleine opslag beschikbaar. Nu eerst een inventarisatie maken van de
fietswrakken/weesfietsen. College zal dan een gebied aanwijzen.
Vanuit de zaal komt de opmerking om deze mededelingen eerder aan de bewoners kenbaar te
maken, omdat het nu als een vloedgolf overkomt; zo als het nu wordt gepresenteerd is het
moeilijk te volgen.

Thea stelt voor om de mededelingen, vanuit het Wijkteam, die ze zojuist heeft voorgelezen,
op de website van het OLHN te zetten.
Bewoner stelt een vraag over de speeltuin in de Juniusstraat. Voorzitter vertelt dat de speelplaats
blijft.
Andere bewoner is het oneens over de daklozenopvang: Het is wel een probleem, achter zijn huis
is veel gerommel door daklozen en geeft veel zwerfvuil. Voorzitter adviseert contact op te nemen
met de Wijkagent.
Bewoner van Johannes Poststraat verzoekt aandacht voor sloop van woningen in de Johannes
Poststraat, waar asbest in de woningen is aangetroffen. Geadviseerd wordt om vragen hierover
aan Wethouder Pijl te stellen, die ook Huisvesting in zijn portefeuille heeft.
3. Presentatie Wethouder Michiel Pijl.
Wethouder Pijl vertelt: Hij vindt het leuk om bij dit Overleg iets te vertellen over zijn
werkzaamheden, omdat hij in deze wijk heeft gewoond. Hij houdt zich als Wethouder bezig met
Stadsbeheer, Gladgheidsbestrijding, Welzijn, WMO, Wijkzaken, Gemeentelijke
Dienstverlening, Kermis, Onderhoud van Wegen, Veiligheid en Huisvesting.
Hij meldt dat de Sint Jozefstraat na de zomer wordt vernieuwd wat betreft bestrating, vanaf
Johannes Poststraat tot Goudsmidstraat. Bewoonster vult aan: Het eerste deel heet daar Sint
Laurentiusstraat .
Ook komt in deze wijk, zoals in de hele stad, vervanging van fietspaden aan de orde, nu veel
betonnen fietspaden, een remedie tegen de vernieling van boomwortels. Ook vindt de vervanging
van Openbare Verlichting plaats. Ongeveer de helft van de lampen van de armaturen worden
vervangen. Men is begonnen in Risdam; gaat nu heel Hoorn door. Hierdoor komt besparing op
energiekosten en men werkt hierdoor aan Sociale Veiligheid.
In Gemeenteraad wordt gediscussieerd over de bezuinigingen. Zo zal er minder vaak geveegd
worden in de straten, prullenbakken die weinig gebruikt worden worden verwijderd. Op de
onderdelen spelen en gladheidsbestrijding wordt niet bezuinigd. Nu wordt ook bij basisscholen
gestrooid.
Fijn dat het Buurtpreventieteam aan de Koepoortsweg blijft doorgaan met groot succes.
Hoorn is nu veiliger geworden, het vandalisme en aantal inbraken zijn gedaald.
Per gebied willen we meer bekijken waar zitten nu echt de problemen. De overlast wordt
veroorzaakt door een beperkt aantal mensen in bepaalde straten. En daar wordt de aandacht meer
op gericht.
Vanaf 1-1-2015 zijn er meer taken bij gemeente gekomen voor: Zorg, Jeugdwerk, WMO,
Dagbesteding en vervoer hier naar toe. Ook zorg voor de Mantelzorgers, zoals respijtzorg is taak
voor de gemeente.
Bewoner reageert hierop: In kranten worden veel problemen genoemd inzake deze overheveling
van zorg, hoe gaat dat hier in Hoorn? Michiel Pijl reageert: Mensen blijven langer thuis wonen
door vergrijzing. Mensen boven de 65 nemen ook in absoluut aantal toe. Dus ook
verhoudingsgewijs meer dementen in onze gemeente. Dit wordt een grote opgave, Mantelzorgers
zijn hierbij van groot belang om dit probleem op te lossen

Michiel Pijl ziet voor gemeente nu kans om zaken beter te regelen omdat veel verschillende
soorten zorg nu onder de regie en verantwoordelijkheid van de gemeente vallen
Aanbieders hebben contracten met gemeente en indicaties worden aangehouden. Wel is er een
bezuiniging geweest op aanvullende huishoudelijke zorg. Het moeilijke is dat toen de overdracht
van al deze zorg naar de gemeente is gegaan er tegelijkertijd van het Rijk een flinke bezuiniging
op deze zorg is gedaan. Maar elke Euro die we nu krijgen van het Rijk voor Zorg wordt hieraan
besteed.
We werken nu met drie Gebiedsteams voor Zorg onder 1.Hoorn. Ieder team heeft professionals
voor Jeugdzorg en voor WMO. Er zitten mensen in die uit de Zorg komen.
Hoorn Noord valt in één Gebiedsteam samen met Binnenstad en Grote Waal. 1.Hoorn is te
bereiken via telefoon/website of inloopspreekuur op Stadhuis.
Gemeentelijke Dienstverlening, Wijkteam/Wijkzaken en Kermis zit ook in pakket van de
Wethouder.
Bewoner Ruud van Huurdersvereniging Johannes Poststraat vertelt dat daar 26 woningen
van Intermaris plat gaan. Bewoners van deze huizen vechten de sloop aan. Intermaris wil nu al
asbest van de daken halen. Bewoners hebben hier een probleem mee. Het gaat hier om de
woningen tegenover de Engelbewaarderskerk. Wethouder vindt wel dat goede gesprekken
moeten plaats vinden tussen de verhuurder en de huurders. 70% van de bewoners moeten
instemmen met het Sociale Plan. Wethouder zal het volgen en wacht eerst op de resultaten van de
gesprekken tussen Intermaris en de huurders.
Voorzitter voegt toe om te vertellen hoe het begonnen is: Er was sprake van vochtproblemen,
schimmel, achterstallig onderhoud. Kosten renovatie was berekend op € 61.000,- per woning.
Sloop is voordeliger, vandaar.
De Huurdersvereniging en bewoners van de Binnenblijfstraat zijn tevreden na de
gesprekken met Intermaris , omdat hier ook sprake van sloop zou zijn.
Wethouder vervolgt: Intermaris gaat flink geld investeren in Venenlaankwartier en Hoorn Noord
wat betreft woonkwaliteit. In Hoorn is de woningbouw altijd gericht geweest op groei. Nu moet
geïnvesteerd worden in Leefbaarheid. Nu wordt geïnvesteerd in renovatie Sterflats, hierna komt
de Siriusstraat aan de beurt. Intermaris heeft een hele lijst waar veel werk ligt om de woningen
aan te pakken in Hoorn Noord en Venenlaankwartier.
Bewoner vraagt: Wie controleert als er nieuw bestraat is? Zo is de Commandeur Ravenstraat en
Willem Baretzstraat slecht bestraat, hier veel kuilen. Wethouder vertelt dat de gemeente dat hoort
te doen, hij neemt deze opmerking mee.
Andere bewoner met scootmobiel vraagt wanneer de Koepoortsweg onder handen wordt
genomen, omdat het hier ook slecht begaanbaar is.
Dhr. Baas meldt dat het groen tussen de appartementgebouwen van de Streektuinen nogal
“zompig” zijn; er blijft hier teveel water staan. Er is hier al sprake van vanaf het begin van de
bouw, wellicht is de bouwer aansprakelijk? Bij maaien wordt het nog erger, doordat zware
machines hierop gaan. Bewoner wil oplossing maar dit is moeilijk omdat het hier gaat om
gemeentegrond. Bewoner denkt dat drainage hier baat kan hebben. Wethouder neemt ook dit
probleem mee.
Andere bewoner verzoekt aan Wethouder bewoners eerder te informeren als hun woning

gesloopt gaat worden. Het is belangrijk mensen meer tijd te geven in zo’n moeilijke situatie.
Voorzitter bedankt de Wethouder voor zijn verhaal en gesprek met de deelnemers van het
Overleg.

4. Notulen, OLHN 13 november 2014.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgelopen op onjuistheden. Inhoudelijke vragen
worden bewaard voor de rondvraag.
Bewoner heeft vragen over bij punt 5. Twee oplossingen bij Kruispunt Koepoortsweg bij bakker
Otten. Bart Sikkema, verkeersdeskundige van het OLHN, wil hier zelf straks meer over
vertellen.
Notulen OLHN worden goedgekeurd.
5. Uitleg stand van zaken Verkeersproblematiek in Hoorn Noord door Bart Sikkema
Bart vertelt er zijn twee ideeën voor oplossing voor de gevaarlijke situatie bij het Kruispunt bij
bakker Otten op de Koepoortsweg.
Plan A.: Dedemsstraat afsluiten voor verkeer wel bussluis. Het is nu een sluiproute voor de
Provinciale Weg er wordt hier te hard gereden. Koepoortsweg blijft dan wel open voor auto’s en
fietsers. Je zou dan in dit gebied kunnen komen via de Liornestraat.
Plan B.:Inrichting Koepoortsweg is niet conform aan 30 km. weg, dus plan B. is veiliger maken
deze weg voor fietsers. Dus herstraten, goede verlichting, rijbaan smaller maken, waardoor er
niet meer hard kan worden gereden, enz.
Gijs Otten vult aan: Er zijn nu twee varianten in de Algemene Raads Comissie besproken en die
moeten in april door de Raad. O.a. wordt er gesproken over een fietstunnel onder de Provinciale
Weg en het Keern en een fietsbrug over de Proviale Weg bij het Keern. Bij een tunnel wordt het
Keern ten zuiden van de Provinciale weg afgesloten voor autoverkeer. Koepoortsweg blijft open
maar Maelsonstraat wordt eventueel doorgetrokken naar Provinciale Weg, bij Koopmansstate,
oude gebouw van Kamer van Koophandel.
2015 staat de renovatie van de Koepoortsweg gepland.
Bart Sikkema vindt het een slechte zaak dat als deze zaken in de ARC en Raad worden
besproken het een hele slechte zaak is dat het OLHN hier zo weinig bij wordt betrokken.
Samen met de Voorzitter gaat hij dit bespreken met de gemeente en Bart Minnes,
verkeersdeskundige van Gemeente Hoorn. En hij hoopt dat de politiek, die hier in de zaal zit,
dit met hun fractie bepreken.
6. Presentatie Chris Verschoor, projectmanager bij Stichting Netwerk over 0229 Jongeren
Buurt- en Veiligheidsbemiddeling.
Christiaan Verschoor komt zelf uit deze wijk. Hij is nu Jongerenwerker en Projectleider van het
project 0229. Het project wordt bekostigd voor het derde jaar uit Fondsenwerving.
Het project wordt gerund door 10 à 12 jongeren die weten wat er op de straat leeft. Training
wordt verzorgd oor externen Mediation/Trainingsbureau. Buurtconflicten kunnen ze verbaal
oplossen, ook bij grote evenementen zoals Kermis en Hoornse Stadsfeesten.
Jongeren worden zo door jongeren aangesproken op fout gedrag. Bevindingen zijn er nu voor het
derde jaar. Positief heeft de veiligheid uitgepakt. De jongeren van 0229 zijn zichtbaar met vest
met logo en werken met walkie talkie. Indien er sprake is van alcohol en drugsproblematiek
wordt het overgedragen aan andere partners.

Het project werkt. Nu het geld stopt vindt er evaluatie plaats. De goede aspecten willen ze
inbedden in voortzetting van het project zonder fondsen. Veiligheid is er meer, en meer rust.
Jongeren die hier werken behalen certificaten door deelname aan dit project. De deelnemers
kunnen zich door dit project goed ontwikkelen, betere kansen op arbeidsmarkt voor deelnemers.
Christiaan komt ook bij 1.Hoorn.
Bewoner vraagt om welke leeftijdsgenoten het gaat. Christiaan vertelt het gaat om de
leeftijdsgroep van 14 tot 24 jaar, niet precies. Als een 12-jarige hanggedrag vertoont wordt hier
opgetreden.0229 heeft doelgerichte activiteiten; jongerenwerkers lopen door de wijk. Ook soms
bij buurtconflicten die gemeld worden. Is er contact met beveiliging en preventie? Wel bij
Kermis. Van Gemeente Hoorn en de Wethouder is veel ondersteuning gekomen voor dit project,
het heeft goed uitgepakt.
Aan Ahmed, deelnemer van dit project wordt gevraagd, of hij niet veel agressie naar zich toe
krijgt. Maar Ahmed stelt dat hij zich wel redt door goede verbale technieken.
Voorzitter bedankt Christiaan en Ahmed en hoopt op succesvolle voortzetting van dit project.
.
7. Rondvraag
Bewoner heeft last van verkeersdrempel in Juniusstraat. Hij heeft scheuren in zijn woning aan
de Juniusstraat. Voorzitter adviseert gemeente te bellen. Hij stelt wel: Als de bult is gaan ze
harder rijden.
Andere bewoner: Parkeerplaatsen voor Invaliden snel gemaakt maar te nauw. Voorzitter neemt
dit probleem mee naar Wijkteam.
Bewoner van Rotiusstraat: Over snoeien van bomen daar is slecht gecommuniceerd door
gemeente met de bewoners daar.
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.
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 25 juni in 2015.

