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

Sterk en gezamenlijk

Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 10 november 2016
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Manja Commandeur, wijkcoördinator
Karin van het Klooster, Raadslid CDA
Ton Opheikens, lid Ouderenraad
Gastsprekers: Djalyza Kaersenhout en Jonathan Rei van Zonne-initiatief Hoorn
Jan Nieuwenburg, burgemeester
John Ton, veiligheidsmedewerker gem. Hoorn
Aanwezig: 55 Wijkbewoners
Afzegging: Jan Stuifbergen, Raadslid PvdA en Margo van Kleef

20.00 uur
1. Opening
Fred Snel, de voorzitter van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord, heet buurtbewoners en andere
belangstellenden welkom in wijkcentrum de Zaagtand. Hij is blij met de weer goede opkomst, de
zaal zit weer aardig vol. Jammer dat vanavond de politiek vanavond grotendeels verstek moet
gaan vanwege een gelijktijdige bijeenkomst nu in het Westfries Gasthuis over het stationsgebied
en Poort van Hoorn. In het bijzonder een welkom voor de gasten van vanavond: Jonathan Rei
van Zonne-initiatief Hoorn, de nieuwe burgemeester de heer Jan Nieuwenburg en de heer John
Ton, medewerker veiligheid van gemeente Hoorn. Verder zal Bart Sikkema ons verder
informeren inzake de actuele ontwikkelingen over het verkeer in Hoorn Noord.
2. Mededelingen
1. Vanaf januari 2017 zal de tijd voor het wekelijkse inloopspreekuur voor Hoorn Noord
op Dinsdagochtend in Wijkcentrum de Zaagtand verlengd worden met een half uur.
Dus vanaf januari:
Vanaf 10 uur tot half 12 ’s ochtends inloopspreekuur voor Hoorn Noord en u
kunt dan een kop koffie of thee hierbij krijgen. Voorzitter en Thea van de
agendacommissie OLHN zullen dan aanwezig te zijn. De wijk coördinator is in
de even week hier aanwezig.
2. Op plek van voormalig buurthuis De Schoor zal met bouwen begonnen worden in
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januari. Voorzitter heeft hierover contact gehad met aanneembedrijf Het Gilde.
Voor de inwoners is in november een inloop gepland.

3. Presentatie Jonathan de Rei van Zonne-initiatief Hoorn.
Het collectief is opgezet via een burgerinitiatief. Het collectief wil bereiken dat bewoners die
geen geschikt dak hebben toch gebruik kunnen maken van voordelen van zonne-energie.
Waarom is zonne-energie belangrijk?
 Behoud klimaat, besparen op fossiele brandstoffen (olie, steenkool enz.)
 Onafhankelijkheid van dure brandstoffen
Hoe werkt het?
 Circa 200 panelen ter beschikking op openbare gebouwen voor deelnemers
 Postcode roos regeling
 Korting op energiebelasting, inclusief btw, gedurende 15 jaar.
 Verbruikt en opgewekte energie wordt verrekend.
 Maximaal 10.000 kWh per jaar
 Aansluiting bij Greenchoice via Postcode roos regeling.
 Voor particulieren, zzp-ers en kleine ondernemers
Nu hoopt men op de brandweerkazerne zonnepanelen via het collectief te kunnen leggen.
Gekozen is voor postcode 1624. Alle postcodes die hierom liggen mogen hieraan meedoen.
Per jaar 2700 kWh. Doel eigen opbrengst ca. 90%.
10 zonnecertificaten = 1 paneel= 2300 kWh per jaar.
2300 x 18 cent besparing = € 414,- per jaar.
Jaarlijkse kosten € 60,- per maand, btw is € 6,- per jaar.
Opbrengst= € 354,- per jaar.
Terugverdientijd is 9,9 jaar.
Daarna nog 15 jaar duurzame zonnestroom en nog 5 jaar belastingkorting.
Wat als verhuizing buiten postcode roos plaats vindt?
Dan kunnen de certificaten verkocht worden aan de coöperatie of ze kunnen verkocht worden
aan de nieuwe huurder of eigenaar of aan iemand buiten de postcode roos. Dit laatste moet wel
via toestemming van de coöperatie gebeuren.
Vraag uit zaal:
Wat is de gemiddelde levensduur van de panelen. Betrokkene had vernomen dat dat 8 jaar kan
zijn.
Jonathan stelt dat de levensduur geschat wordt op 25 jaar
Jonathan noemt nog argumenten om mee te doen:
o Spaar het milieu
o Voordelig met zonnecertificaten, je bent snel goedkoper uit
o € 3000,- op de bank met moeite € 30,- rente, met zonnecertificaten zelfde bedrag € 300,voordeel
o Vaste prijs; geen stijgende stroomkosten meer
o 100% groen
o Eenvoudig, de coöperatie regelt alles
o Alles gebeurt vrijwillig.
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o Onderhoud gebeurd wordt afgesproken met dak eigenaar.
Lid worden kan al vanaf € 25,-. Website: Zonneinitiatief.hoorn.nl
Woont u in West-Friesland maar niet in Hoorn: Kijk dan naar de website: Zonne coöperatie West
Friesland.

4. Notulen, OLHN 30 juni 2016.
 Toelichting wordt gevraagd op 3.1 uit notulen: Verkleinen blauwe zone Koepoortsweg.
Wij coördinator licht toe dat daar meer ruimte komt voor vergunning parkeren.
 Er wordt opgemerkt bij 3.9 dat er tot nu toe niets wordt gedaan aan de groenhaag.
 Bezoeker Eric Schneider heeft zijn adres gewijzigd, voor de derde keer wijziging
duidelijk aangegeven op presentielijst. Notuliste zal hier nu zeker aandacht aan besteden:
het gaat een keer goed komen.

5. Presentatie Jan Nieuwenburg, burgemeester gemeente Hoorn
Sinds 17 mei is Jan Nieuwenburg de nieuwe burgemeester, dus al vijf maanden hier in dienst. Hij
vertelt dat hij onze stad ervaart als een stad met veel evenementen: een bruisende stad. Vanaf het
begin van zijn installatie heeft hij actief kennis gemaakt hier met de mensen, o.a. door te eten bij
de mensen thuis. Dit kwam dubbel plezierig uit omdat zijn gezin nog de eerste drie maanden in
Haarlem bleef wonen. Deze zomer is zijn gezin met drie dochter ook in Hoorn komen wonen.
Hij is getrouwd met Elsbeth en hun kinderen zijn op een Montessorischool.
Onze nieuwe burgemeester heeft Rechten gestudeerd. Hij is heel actief geweest bij scouting
Nederland. Hij houdt van zeilen. Hij heeft gewerkt bij de Landmacht maar ook in de zorg. In
Haarlem was hij gemeenteraadslid voor de PvdA en later is hij daar Wethouder Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting, Monumentenzorg en Jeugdbeleid geweest. Op zijn 46e jaar vond hij
het welletjes en is hij gedurende één jaar lid van Provinciale Staten geweest. Gedurende haar
zwangerschap heeft hij vier maanden Wethouder Judith de Jong hier in Hoorn vervangen. Hij
moest toen twee miljoen euro bezuinigen. Het is hem opgevallen dat men hier in Hoorn graag
zelf organiseert. Verder heeft hij nog in Wervershoof gewoond.
Vorig jaar was een opeenvolging van bezuinigingen. Er moeten veel investeringen gedaan
worden in o.a. Sport, Cultuur, Onderwijs en innovatie. De trek naar de stad wordt steeds groter
daarom zijn hier goede voorzieningen nodig.
Vragen?
Er wordt een vraag gesteld over voortgang Westfrisia weg omdat het overleg met Heimans
mislukt is: Hoe nu verder?
Burgemeester vertelt dat de Provincie opdrachtgever is. Wethouder Bashara moet proberen het
proces te continueren.
Wat gaan we aan de leegstand doen?
Burgemeester vindt dit een belangrijk onderwerp. Belangrijk dat makelaars gaan samenwerken,
huurprijzen moeten omlaag. Met kantoren is gemeente bezig om hier woningen van te maken, dit
geeft veel kansen.
Vraag over parkeren en autoluwe stad.
Burgemeester vertelt dat Wethouder Bashara hiermee bezig is. Noord kant station zijn we bezig
meer parkeerruimte te creëren. Burgermeester kijkt ook naar omstandigheden regio.
Vraag over parkeerplekken Visserseiland; verbinding met bussen moet mogelijk zijn.
Opmerking uit zaal: Jammer als cruiseschepen uit Hoorn weggaan.
Vraag: Moeten we zorgkosten oppotten? Er is een overschot van de zorgpot, te weinig
uitgegeven voor zorg door gemeente Hoorn?
Burgemeester zegt: We moeten voorzichtig zijn voor komende jaren. Er wordt nu onderhandeld
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voor contracten met andere partijen. Het is belangrijk om continuïteit van zorg te kunnen blijven
geven. Geld wat van Rijk komt is wel geoormerkt en kan alleen besteed worden voor drie
domeinen.
Opmerking uit zaal: Verloedering binnenstad en Julianapark; alles wordt vol gekalkt. Volgens
bewoner moet er meer ’s nachts gecontroleerde worden.
Burgemeester reageert: Dit is een goed punt om veel aandacht te geven aan de vernielzucht
omdat het hier veelal om jongeren gaat. Veel wordt teruggekoppeld naar de ouders.
Jammer dat er niet meer politie kan worden ingezet, we hebben hier handen en voeten te kort.
Bewoner meldt dat bijna elke avond bom ontploft in tunneltje van Vredehofstraat naar park.
Levenslang worden de daders hiervan niet opgepakt.
Burgemeester meldt dat er minder politie komt, maar wel een uitbreiding van Stadstoezicht komt
met BOA-diploma’s.
Bewoner noemt dat er meer behoefte is aan toezicht ’s avonds, ’s nachts en in weekend. Nu is er
geen Stadswacht.
Burgemeester reageert dat er ook mobiele camera’s worden ingezet en vernieler betaald.
Burgemeester krijgt tot slot twee uitnodigingen voor verdere kennismaking met onze wijk
namelijk: Eén van bewoonster Thea van Lieshout: Zij nodigt de burgemeester op de koffie bij
haar thuis uit om te praten over de overlast van jongeren in de Sint Laurentiusstraat. Bovendien
wordt de burgemeester uitgenodigd voor een etentje met wijkbewoners in Wijkcentrum De
Zaagtand.
6. Presentatie John Ton over Veiligheid
John werkt met vier mensen op de afdeling Veiligheid van gemeente Hoorn. Samen hebben ze de
Veiligheidsambitie 2018 geschreven.
Veiligheid is een voorwaarde om prettig te leven.
Samen met de wijk coördinator Manja Commandeur, Politie en Jongerenwerker vormen ze
samen het Veiligheidshuis.
Op drie fronten;
 Korte termijn: Problemen in de buurt, b.v. crimineel gedrag
 Middellang termijn. B.v. hennepteelt, doorbreken van crimineel carrière ladder.
 Lange termijn. DNA van Hoorn. B.v. hoe wordt een straat ingericht. Denk aan beplanting,
overzichtelijk gebouwd/
Veiligheid in de woning, gaat via 1.Hoorn.
De doelstellingen van veiligheid worden bereikt door politie en stadswachten.
Er wordt voor iedere wijk een rondje overlast gehouden: Politie, Intermaris, Jongerenwerker en
Wijkteam.
Opmerking uit zaal in buitenland is er veel meer handhaving.
John merkt op dat BOA’s mensen in eerste instantie aanspreken en erna boetes geven. Tenzij zeer
zwaar incident of vernieling dan gelijk boete.
Opmerking uit zaal: In avond en nacht moet er meer toezicht gehouden worden.
John merkt op dat in weekend ook diensten zijn
Burgemeester merkt op het melden van incidenten is ontzettend belangrijk.
We moeten het met elkaar doen, er zijn best wel vaak personen in de buurt.
Opmerking uit zaal: Over gevaarlijke honden. Dat er bijna alleen wordt ingegrepen als er iets
verschrikkelijks is gebeurd dan pas een muilkorfbeleid, terwijl er veel echt gevaarlijke honden
los rondlopen.
Burger heeft taak te melden als hier iets gebeurd.
Opmerking uit zaal: In weekend moeten incidenten gemeld worden aan meldkamer Alkmaar het
is dan vaak moeilijk te vertellen waar het probleem in Hoorn is, omdat telefonist in Alkmaar niet
bekend is met Hoorn.
Burgemeester vindt het belangrijk dat melding naar Centrale Meldkamer Alkmaar terug naar

Pagina |5
Hoorn gaat en het moet duidelijk zijn
Opmerking uit zaal: Er is veel onderzoek naar Smart Cities, zoals microfoons door de hele stad
met mobiele camera’s. Dit is al het geval in Amsterdam en Eindhoven. Burgemeester stelt dat
goed werkende ideeën van andere steden worden meegenomen.
Bewoner meldt dat vorig jaar overleg is geweest met jongeren en bewoners Willem Backflat en
van Kaap Hoorn. Er zou nooit op teruggekomen zijn.
Wijk coördinator reageert: De rust is hier teruggekeerd, er zijn veel maatregelen getroffen en
hierna zijn geen meldingen meer gedaan. Thea reageert: Bewoners willen proactieve actie; het is
goed zo.
Nog een laatste opmerking uit zaal over dit onderwerp: Goede verlichting in openbare ruimte is
belangrijk voor veiligheid. John beaamt dit.
7.Verkeer door Bart Sikkema
Er zijn veel reacties inzake verkeer in Hoorn Noord geweest via Laat je Hoorn. Eerst allerlei
bijeenkomsten inzake Poort van Hoorn, nu veel over Laat je Hoorn.
Toch heeft Bart nog een brief gestuurd inzake moeilijke verkeerssituaties in Hoorn Noord aan
gemeente.
Bovendien is er een klankbord overleg met gemeente geweest over inrichting Transferium. Bart
adviseert bewoners hier hun licht over te laten schijnen.
Punten van bewoners kunnen teruggekoppeld worden naar Bart.
8.Rondvraag
Bewoner stelt dat Laurentiusstraat vanaf Johannes Poststraat zo smal is en voor veel
auto’s te krap. Voorzitter gaat naar deze situatie kijken.
Bushaltes zijn weggehaal bij Johannes Poststraat en Van Dedemstraat omdat ze vernield
zijn. Waarom worden nieuwe bushokjes ze niet hufterproof gemaakt? Dit punt wordt
meegenomen naar wijkteam.
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.
telefonisch Fred Snel, voorzitter, tel. 215766, of mail
fsnel@quicknet.nl
Elke Dinsdagochtend tussen 10 en 11 uur is er met twee personen van het OLHN-spreekuur in
Wijkcentrum De Zaagtand. Vanaf januari 2017: tussen 10 en 11.30 uur ’s ochtends en u krijgt
dan een kopje koffie/thee hierbij aangeboden.
Tijdens de even weken op Dinsdagochtend is Wijk coördinator Manja Commandeur dan ook
aanwezig.
Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
inbreng. Het eerstkomende Overleg zal plaats vinden op ?? in 2017 in Wijkcentrum De
Zaagtand.

