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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. 30 juni 2016
Aanwezig:

Fred snel (voorzitter OLHN)
Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN)
Bart Sikkema (agenda/verkeerscommissielid OLHN)
Conny Ligthert (notulist/agendacommissie OLHN)
Manja Commandeur, wijkcoördinator
Gastsprekers: Jan Olijve, van MEE & De Wering
Mathijs Hen, wijkverpleegkundige namens 1.Hoorn
Theo van Eijck , wethouder gemeente Hoorn.
Aanwezig: 33 Wijkbewoners
Afzegging: Co Huisman, wijk coördinator politie en A.D. Lodewijk.

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 vertelt dat het Overleg verloren heeft
van de belangrijke voetbalwedstrijd die vanavond gespeeld wordt ;(Frankrijk-IJsland) voorzitter
vindt de opkomst wat mager. Maar: In het bijzonder een welkom voor de gasten van vanavond
de heer Jan Olijve, ouderenadviseur van MEE & De Wering. Hij is twee maanden in deze functie
en gaat inzoemen op ouderenwerk bij De Wering en ruimte voor respijtzorg. Verder komt de heer
Mathijs Hen, verpleegkundige bij 1.Hoorn vertellen over zijn werk. Temslotte een kennismaking
met de nieuwe wethouder Van Eijck, die de vroegere wethouder Pijl nu vervangt.
2. Mededelingen
1. Voorzitter noemt dat nu het mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden bij de
gemeente. Het gaat om een cadeau ter waarde van € 100,- en kan worden besteed in
de webwinkel “Welverdiend”. Inwoners van Hoorn die mantelzorg kri jgen, kunnen de
waardering aanvragen voor hun mantelzorger. Mantelzorgers kunnen ook voor zichzelf
aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld over cadeaubonnen bij een supermarkt tot uitjes
Mantelzorg is daarbij omschreven als het intensief begeleiden en verzorgen, minimaal
acht uur per week Aanmelden kan via de gemeentewebsite:
www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering.
2. Dhr. Schouten heeft ons geschreven dat 20 september zes huizen gebouwd gaan worden
door aannemer Giele uit Blokker aan de Tweeboomlaan, op de plek van voormalig
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buurthuis De Schoor.
3. Het Werenfridus gaat in september herbouwen. De onderbouw zal tijdelijk verhuizen
naar de Joh.Poststraat 71; de bovenbouw gaat tijdelijk naar de Nieuwe Steen. De
planning is dat medio december 2017 de herbouw gereed is.

4. Er zullen verbouwingen en sloop plaats vinden aan de Johannes Poststraat en Pater
Bleysstraat.
5. Hoek Liornestraat/Drieboomlaan komen nieuwe zonne-energieplaten op daken.

3.Verslag van Thea Dorrestijn vanuit het wijkteam van 28 april 2016.(uitgedeeld tijdens
OLHN)
Openstaande items
Wijkplan Koepoortsweg
1. 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.
2. 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.
.
3. 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.
4. Mogelijkheden verduidelijken indicatie fietsers van rechts bij Vredehofstraat:.
Status week 8-’16:
Verkeer heeft dit bekeken met de fietsersbond. Er ligt al een duidelijk rood plateau met
markeringen en langs de Vredehofstraat hangen duidelijke borden .
Wijkplan Poort van Hoorn
5. Verzoek om OV (openbare verlichting) op fietspad langs provinciale weg.
Status week 8-’16:
Duidelijk werd dat op hetzelfde traject werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel
infraproject Poort van Hoorn.
1.Aanleg deel Maelsonstraat tot spoorlijn.
Het zou raar zijn om in november 2015 de verlichting gereed te hebben en in voorjaar
2016 de lantaarnpalen er weer
uit te halen vanwege de ontsluiting Maelsonstraat. Geplande start van de uitvoering na
bouwvak 2016.
2. Aanleg Keern tot Maelsonstraat.
Voorlopige planning 2017
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.
Bomenplan Merenstraat-Binnenblijfstraat
6. Overlast bomen Merenstraat: Er moet afstemming gezocht worden met de
sloopwerkzaamheden in Binnenblijfstraat en Merenstraat.
7. Speelplekje Spitsbergenstraat:. Dit wordt opgeheven ivm grote speelplek Commandeur
Ravenstraat.
Overige zaken
8. Fietswrakkenacties. Vanuit de gemeente ligt de prioriteit bij de stationsgebieden.
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9. De groenhaag Joh.Poststraat ter hoogte tandarts/fysio. De haag heeft op twee
plaatsen een open ruimte. De jeugd gebruikt deze om plots de straat over te steken.
Wordt uitgezocht, mogelijk wordt gewacht op het plantseizoen.
10. Bewonersinitiatieven. Waar hebben bewoners behoefte aan. Wat kunnen wij als OLHN
hierin betekenen.
11. Blikvangers. Gevraagd waarom de blikvangers in de wijk zoals bij b.v. bij fietspad naar
en langs de provinciale weg niet terug geplaatst zijn. Ook op andere plekken zijn deze
verdwenen.
Dit wordt nagevraagd.
12. De ribbels op de fietsoversteek Provincialeweg zorgen voor problemen. Deze zijn
inmiddels verwijderd.
13. Het Werenfridus gaat in september herbouwen. De onderbouw zal tijdelijk verhuizen
naar de Joh.Poststraat 71; de bovenbouw gaat tijdelijk naar de Nieuwe Steen. De
planning is dat medio december 2017 de herbouw gereed is.

4. Presentatie Jan Olijve van Steunpunt MEE en De Wering.
De heer Olijve is Ouderenadviseur, projectleider Ruimte voor Respijt. Hij is in dienst van MEE
en de Wering. 1 juni zijn beide stichtingen gefuseerd. Er wordt hier gewerkt zonder
winstoogmerk. Subsidie vindt plaats via gemeentelijke en landelijke potjes.
Speerpunt van Hoorn is om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Behalve Jan zijn er meerdere ouderenadviseurs bij gemeente Hoorn, maar bij verschillende
instellingen. Voor contact kan je bellen met MEE of met 1.Hoorn.
Jan is onafhankelijk en de hulp van hem is gratis. Hij is een onafhankelijk klankbord, kan helpen
om een hulpvraag duidelijk te maken, te ondersteunen en proberen een oplossing te vinden. Hij
kan ook doorverwijzen naar een collega voor b.v. bezwaarschriften WMO, of doorverwijzen naar
instanties die het best kunnen helpen.
Hij kan helpen bij alles wat te maken heeft met ouder worden, zoals:
 Zinvolle tijdsbesteding
 Opdoen van nieuwe contacten en zoeken van vrijwilligers voor b.v. bezoek, vervoer, tuin,
financiën en kleine klusjes.
 Informatie over mogelijkheden voor woningaanpassing
 Vergroten van de veiligheid in huis
 Omgaan met ouder worden, ziekte, laatste levensfase
 Hanteerbaar maken en houden van mantelzorg
 Aanvragen PGB
 Onafhankelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van voorziening via WMO
of geschillen hierover door samen het keukentafelgesprek voor te bereiden of erbij
aanwezig te zijn.
MEE en De Wering biedt onder andere:
 Professionele ondersteuning door maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, juristen,
cliëntondersteuners en ouderenadvies, voor alle leeftijden.
 Mogelijkheden voor vrijwilligers voor onder andere: bezoek, samen erop uit gaan,
vervoer, klusjes in huis, tuin, boodschappen, hulp bij financiën. Coaching voor
verbreding sociale contacten, op orde krijgen van financiën, begeleiden van jongeren.

De heer Olijve stelt dat het eenzaamheidsprobleem bij ouderen groot is. 10 minuten contact met
de wijkzuster per dag is meestal al het contact.: De heer Olijve stelt dat het
eenzaamheidsprobleem bij ouderen groot is. Soms bestaat het contact vooral uit de bezoeken
van de wijkverzorging. Vaak is er onbekendheid met wat er in Hoorn allemaal wordt
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georganiseerd voor ouderen, zoals bijvoorbeeld koffie-ochtenden, allerlei clubjes (van
lezen, koken tot schilderen en wandelen). De nieuwe Netwerkgids staat er vol van.
Wel is er nu een bijeenkomst op de dinsdagen in Risdam georganiseerd voor eenzamen en eten
op donderdagavonden voor Antilianen.
Bewoner oppert dat een mogelijke oplossing is kopje theedrinken met buren. Andere bewoner
oppert je kan ook je vraag neerleggen bij vrijwilligerscentrale. De 65ers van nu zijn gewend om
zelf alles te regelen.
Jan stelt vraag: Wie heeft zorgen over ouder worden?
Bewoner antwoordt: Kan ik wel nog langer in huidige woning wonen zonder aanpassingen. Tja
dat zouden zaken zijn die met een ouderenadviseur besproken kunnen worden.
Jan vindt belangrijk dat oudere regie houdt over eigen leven.
Andere vraag: Wie heeft wel eens zorg over een ander?
Antwoord uit zaal: Al die loketjes van gemeente zijn wel moeilijk.
Jan antwoordt daar kan de ouderenadviseur van grote hulp bij zijn, zowel bij betrokkene, maar
ook bij familie, vrienden of vrijwilliger. Alle huisartsen, Geriant, wijkzorgteams, ouderenbonden,
kerken, moskeeën, afdeling geriatrie, zijn geïnformeerd over dit werk.
Voor huurders van Intermaris kost het abonnement voor klusjes bij De Wering € 7,50, voor
anderen € 15,00.
Bereikbaarheidsadres MEE en De Wering: www.meewering.nl of telefoon nr. 088-6522522.
Voor het aanmelden als vrijwilliger MEE en De Wering: 088-0075140 of via internet
www.vrijwilligerspunt.com en www.hulpdichtbij.nl

5. Notulen, OLHN 17 maart 2016.
De notulen van de vorige bijeenkomst worden besproken.
Voorzitter meldt dat de wijkagent voorlopig niet meer op het dinsdagochtend spreekuur in De
Zaagtand komt omdat hij ziek is.
Verder geen opmerkingen. Notulen worden goed gekeurd.
6. Presentatie Mathijs Hen, sociaal werker en wijkverpleegkundige
Mathijs is medewerker gebiedsteam van 1. Hoorn en Wijkverpleegkundige.
Hij ondervindt veel overlap in zijn werk. Hij mag als medewerker van 1.Hoorn beschikkingen
maken.. Er zijn drie gebiedsteams voor in totaal 72 duizend inwoners van Hoorn
Een is er voor de Kersenboogerd. Één voor Grote Waal, Venenlaankwartier, Binnenstad en
Hoorn Noord en het derde team is voor de rest van de stad, dus Risdam, Blokker, Zwaag,
Nieuwe Steen en Bangert) Er komen per dag 40 telefoontjes binnen voor de gebiedsteams.
Het verschil met de vorige spreker is dat werkers van de gebiedsteams beschikkingen zelf
maken. MEE en De Wering hebben veel vrijwilligers in dienst en zijn onafhankelijk.
Mathijs werkt voor ons gebiedsteam. In dit gebiedsteam zit ook een ouderenadviseur, drie
wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en WMO adviseurs. Hij werkt samen met
huisartsen, medici, onderwijs, politie, wijkteams, woningcorporaties, vrijwilligers en Raad voor
de Kinderbescherming.
Door deze verschillende disciplines valt er soms snel iets te regelen, b.v. het plaatsen van een
tillift kan door overleg met een fysiotherapeut zonder keukentafelgesprek zo geregeld worden.
Of soms is een verhuizing voor een bewoner met veel trappen naar een gelijkvloerse zo snel
geregeld door overleg binnen het gebiedsteam.
Voor wijkverpleging is de eigen bijdrage per 1-1-2015 vervallen.
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Het gaat bij de hulpverlening vooral om: Hoe lang kan iemand zo lang mogelijk prettig
blijven wonen.
Huishoudelijke hulp kan nu ook weer makkelijker ingezet worden, nu normen los gelaten zijn.
Nu is het: Wat is er nodig.
Een keukentafelgesprek is soms nodig om te onderzoeken: Wat is er in het netwerk mogelijk.
Bewoner stelt vraag: Er is in Hoorn veel geld over gehouden van het budget WMO. Is het wel
juist geweest al die bezuinigingen?
Mathijs antwoordt: In Hoorn wordt een toename van 10% van de 65 plussers verwacht.
Ook vertelt dat nieuw is dat één gezin één contactpersoon heeft.
Vraag bewoner: Komen hulpverleners binnen bij mensen die geen hulp gevraagd hebben?
Privacy is ook een recht.
Mathijs antwoordt: Dit is juist maar ook een probleem voor zorgmijders.
Mathijs is dus te bereiken via een button van de website www.1punthoorn.nl of telefoon van de
gemeente: 0229-252200..
Er kan gevraagd worden voor een bezoek aan huis.

7.Presentatie Theo van Eijck.
Theo is geboren en getogen Rotterdammer en is in een ondernemersgezin opgegroeid. Negen
jaar is hij bijzonder bestuurder geweest in Hoek van Holland. Vier jaar burgemeester in
Medemblik. Ook was hij fractievoorzitter voor de Staten van Noord-Holland.
Hij woont in Nibbixwoud en is 62 jaar.
Recent heeft hij de portefeuille van Michiel Pijl overgenomen.; de leefbaarheidsportefeuille.
Dus hij doet zaken voor Stichting Netwerk, WMO, Wonen/Volkshuisvesting/Intermaris,
Communicatie, Dienstverlening en Kermis.
Theo is benieuwd naar de stem van de bewoners/bevolking van Hoorn.
Theo wil afspreken dat als wij hem nodig hebben hij zal zorgen dat de gemeentelijke organisatie
voor ons is.
We kunnen mailen met hem: T.van.Eijck@hoorn.nl
Hij belooft dat we dan binnen 24 uur antwoord hebben, met antwoord welke ambtenaar dit
gaat behandelen.
Bewoner stelt vraag over campagne LaatjeHoorn.
Theo geeft uitleg over deze campagne en Thea van de agendacommissie laat formulier zien met
uitleg hierover. Alle bewoners van Hoorn Noord en Venenlaankwartier hebben hierover flyer en
uitnodiging ontvangen voor deze enquête.
Campagne LaatjeHoorn voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier
Van zaterdag 25 juni tot en met woensdag 13 juli organiseren de gemeente Hoorn en
woningcorporatie Intermaris de campagne LaatjeHoorn! voor Hoorn-Noord en het
Venenlaankwartier. Met de campagne roepen ze bewoners van Hoorn-Noord en het
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Venenlaankwartier op om mee te denken over de toekomst van hun wijk.
De gemeente en Intermaris gaan komende jaren extra investeren in het Venenlaankwartier en
Hoorn-Noord. Er staan al meerdere verbeteringen op stapel. Zo gaat de gemeente het riool in een
aantal buurten vernieuwen. Intermaris investeert op dit moment in beide wijken in
duurzaamheidmaatregelen bij 400 woningen en het vernieuwen van haar woningen. Ook is er
volop aandacht voor het langer zelfstandig en comfortabel wonen. Dit is een goed moment om
samen met bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk te kijken wat er nog meer nodig is om
de wijk klaar te maken voor de toekomst.
Wat waarderen ze en wat zouden ze graag willen veranderen? Hebben ze zelf plannen of ideeën
voor de buurt?’ De gesprekken met bewoners vinden in juni en juli plaats. Direct na de
zomervakantie organiseren we gesprekken met de vele organisaties en bedrijven die in de wijk
gevestigd of actief zijn.‘
Van 25 juni tot en met 13 juli is het campagneteam op meerdere plekken in Hoorn Noord wijk
aanwezig. Ze gaan dan graag met bewoners in gesprek over hun wijk. In Hoorn Noord staan we
op de volgende data en locaties:
Vrijdag 1 juli van 13.00-14.30 uur bij Het Fluitschip, Hogerbeetsstraat 14aandag 4 juli van
17.30-20.00 uur bij de Zaagtand
Vrijdag 8 juli van 11.30-14.30 uur bij De Fietsenmaker, Drieboomlaan 125
Zaterdag 9 juli 10.00-12.30 uur bij Bakkerij Otten aan de Koepoortsweg.
Daarnaast kan men op www.hoorn.nl van 25 juni tot en met 13 juli via een vragenlijst
ervaringen en ideeën over de wijk kwijt. Ook op de Facebookpagina van de gemeente Hoorn
kan iedereen aan de hand van vragen en stellingen digitaal meepraten over de toekomst van
de wijk.
Met de inbreng van bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk maken gemeente en
Intermaris een wijkvisie en een concreet uitvoeringsplan voor Hoorn-Noord en het
Venenlaankwartier. Hierin staat wat ze samen met bewoners, bedrijven en organisaties
de komende tien jaar willen veranderen in de wijk. De insteek is om dat wat beter kan
te verbeteren, en dat wat goed is te behouden en te versterken. Het is een
stadsvernieuwingsproject.
Een bewoner reageert: Er was natuurlijk al veel bekend over wat wel en niet goed in deze
wijk is via het OLHN. Wordt deze informatie ook meegenomen?
Theo reageert dat zoveel mogelijk meegenomen wordt; er komen ook sessies met
ondernemers/instellingen. Alle suggesties komen met stickers op een wand en het College zal
daar voordeel mee doen. Aan het OLHN geeft hij het advies: Archiveer alles en geef dat door
aan de wijkcoördinator.
In najaar zal er gevraagd worden aan bewoners of zaken herkend worden en daarna zullen er
plannen gemaakt worden.

8. Rondvraag:
 Iemand heeft notulen niet per email gehad, wordt verder onderzoek op gedaan en
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voorzitter verzoekt op presentielijst nogmaals adresgegevens te noteren, dan kunnen
eventuele fouten hersteld worden.
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.
Tijdens de even weken op Dinsdagochtend is Wijk coördinator Manja Commandeur dan ook
aanwezig.
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 10 november 2016
in Wijkcentrum De Zaagtand.

