Schouw Hoorn Noord 20 september 2017
Namens de gemeente aanwezig:
Regita van Baar (programmamanager), Ivette Bregman (programma assistent), Manja commandeur
(wijkcoördinator), Richard Vagevuur (voorman in de wijk)
Bewoners:
-

Mevrouw Braas
Mevrouw Dorrestijn
De heer Snel
Mevrouw Bos

Tijdens de wijkschouw zijn de onderstaande locaties bezocht en met elkaar besproken. Hieronder
leest u een terugkoppeling over de verschillende onderwerpen die te r sprake zijn gekomen.
Wateroverlast
Op verschillende plekken in de wijk is er wateroverlast. Er groeit gras in de goten. Vooral bij de
putten is dat een probleem, omdat hierdoor het water niet goed kan weglopen.
Richard Vagevuur legt uit dat dit probleem in alle wijken speelt. Doordat de gemeente geen
bestrijdingsmiddelen mag gebruiken is er meer onkruid, ook in de goten. De medewerkers van Groen
en Reiniging doen hun uiterste best om dit te verwijderen. Binnen de huidige capaciteit is het
onmogelijk om dit compleet onder controle te krijgen. Er zijn een aantal bewoners die zelf gras en
onkruid verwijderen. Zulke acties worden natuurlijk altijd gewaardeerd en dat staat een ieder ook
vrij. Met elkaar kunnen we dit soort problemen beter oplossen en wateroverlast voorkomen.
Mochten mensen daarvoor gereedschap (bijvoorbeeld een schoffel) nodig hebben, kan dat geregeld
worden. U kunt daarvoor mailen naar wijkzaken@hoorn.nl
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effecten van toenemende regen, hittestress voor de
toekomst van de wijk. Met de uitkomsten van dit onderzoek worden workshops klimaatadaptatie
gehouden waarvoor we ook enkele bewoners zullen uitnodigen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot
meerdere workshops voor bewoners. Een gezamenlijks aanpak is noodzakelijk. De gemeente kan
maatregelen nemen in het openbaar gebied. Ook bewoners hebben hierin een belangrijke rol op hun
eigen terrein. Wilt u betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond klimaatadaptatie en deelnemen
aan een workshop? U kunt dat kenbaar maken via de mail: i.bregman@hoorn.nl
Speelplek Gildeplein
Naast de vernieuwde speelplek aan het Gildeplein ligt een grasveld. Er wordt hier gevoetbald. Omdat
hiervoor geen voorzieningen zijn, wordt het speelrek als doel gebruikt. Dit is vervelend voor de
kinderen die hier spelen. De gemeente gaat kijken naar de mogelijkheid om deze speelplek anders in
te richten om zowel spelen als voetballen mogelijk te maken, zonder elkaar in de wielen te lopen.
Uiteraard worden omwonenden en kinderen hierbij betrokken.

Tunnel bij de Vredehof
De muren bij de tunnel zijn onlangs opnieuw geverfd. Er staan alweer verschillende tags op. De
suggestie wordt geopperd om de muren te benutten voor ee n mooie beschildering. Bijvoorbeeld een
Boxie schildering, een mozaïek of graffiti in samenwerking met kinderen en bewoners uit de wijk. Dit
nodigt minder uit om te kladden. De gemeente gaat deze mogelijkheid onderzoeken.
Voetbalkooi Vredehofstraat
Regita van Baar geeft aan dat het omdraaien van de speel- en parkeervoorzieningen kan bijdragen
aan de sociale veiligheid op deze plek. Hierdoor zal deze speelvoorziening beter benut kunnen
worden. Deze mogelijkheid kan technisch en financieel onderzocht worden als daar op basis van
veiligheidsaspecten en stijging van overlastmeldingen aanleiding toe is.
Groenstrook achter de Blauwe Schuit
Bij de inventarisatie in het kader van LaatjeHoorn is door verschillende mensen geklaagd over de
strook grond achter de Blauwe Schuit. De plek nodigt absoluut niet uit om te parkeren. Dit komt
doordat er beperkt zicht is door een rij grote bomen naast de Blauwe Schuit en minimale verlichting.
Daarnaast is het hier erg rommelig, omdat de plek door Groen en Reiniging ook gebruikt wordt als
tijdelijk stortplek voor bladafval. De gemeente gaat met verschillende betrokkenen (Moskee, Blauwe
Schuit, etc.) de mogelijkheden voor een andere inrichting onderzoeken.
Parkeerproblematiek Juniusstraat
In de Juniusstraat (zijde Koepoortsweg) is de parkeerdruk erg hoog. Er is in het verleden steeds niet
genoeg draagvlak geweest om in dit gebied vergunningparkeren in te voeren. Dit omdat de
parkeeroverlast verder in de straat niet zo wordt ervaren. Afgesproken is om het gebied op te delen
en in een kleiner gebied het draagvlak te onderzoeken zodat vergunningparkeren in het betreffende
gebied wellicht toch tot de mogelijkheden behoort. Bewoners worden met een enquete benaderd.
Deze enquete wordt op zeer korte termijn uitgezet.
Onoverzichtelijke hoek aan de Loniusstraat
Op de hoek Loniusstraat/Joh.Poststraat wordt het zicht beperkt door een hoge heg naast het
uitvaartcentrum. De gemeente zal contact opnemen met de eigenaar van de heg met het verzoek
deze ten behoeve van de verkeersveiligheid aan te passen.

