
Notulen OLV – 24 april 2014 

Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Mirjam Hermarij 
 De heer P. Snoek (OSG)
 De heer Van der Pol (Brandweer Hoorn)
 Mevrouw Tamar Steens (Stichting Netwerk)
 Mevrouw Manja Commandeur (Gemeente Hoorn)
 De heer Co Huisman (Wijkagent)
 Stadswachten
 Circa 15 buurtbewoners

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het woord wordt hierna 
eerst gegeven aan de heer Van der Pol van de Brandweer Hoorn omdat hij dienst heeft.

2. Brandweer Hoorn
De heer Van der Pol geeft uitleg over de werkwijze van de brandweer en dan met name over de 
oefeningen die de brandweerlieden regelmatig in de Hoornse binnenstad houden. De professionele
brandweer oefent op woensdag- en donderdagochtend en de vrijwillige brandweer traint op 
maandag- en dinsdagavond. Op maandagavond oefenen de duikteams. 

Er wordt vaak geoefend bij de Veliusbrug. Een aantal bewoners geeft aan dat zij de gang van 
zaken rond de oefeningen storend vinden. Als argumenten worden hier onder andere voor 
aangevoerd:

- Het autowrak in het water ligt er wel erg lang. Men vraagt zich af of dit 
milieutechnisch wel verantwoord is;

- De brandweer staat geregeld met materieel en materiaal op de brug op tijdstippen 
dat de kinderen naar school gaan. Is niet echt veilig voor het verkeer;

- De pop in de auto zag er veel te echt uit. Dit zorgt voor onrust. Er zijn veel mensen 
van geschrokken en er is zelfs een 112-melding gedaan door een toerist. 

Van der Pol deelt mede dat het zeer belangrijk is dat het duikteam van de brandweer regelmatig 
oefent. Hierbij moet men zich houden aan strikte regelgeving, die er inderdaad ook voor zorgt dat 
het af en toe heel echt lijkt. 

Wat betreft het milieu: er wordt gebruik gemaakt van een speciaal geprepareerd duikwrak. Het 
gaat hier puur om een karkas en er kan dus geen sprake zijn van vervuiling. 
Wat betreft het verkeer: volgens de brandweer is er geen sprake van gevaarlijke situaties. Ook 
omdat een stuk van de rijweg afgezet is. De voorzitter oppert om deze acties dan niet uit te voeren 
op de tijden dat kinderen van en naar school onderweg zijn.
Wat betreft de onrust: Van der Pol geeft toe dat de pop tot veel onrust heeft geleid. De pop wordt 
voortaan weggehaald als er niet geoefend wordt. Bovendien lijkt het handig om het bordje aan de 
brug ook te voorzien van Engelse tekst.

 



De voorzitter vraagt waarom het nodig is om de sirene om 7 uur ’s ochtends uit te proberen. Van 
der Pol neemt dit mee. De test kan inderdaad ook wel na koffietijd plaatsvinden.

Buurtbewoners vragen waarom de sirene bij brand ook op rustige moment aangegooid wordt. 
Bijvoorbeeld midden in de nacht. Dit zorgt vaak voor een onderbreking van de nachtrust. Van der 
Pol legt uit dat de brandweer zich aan regels dient te houden. De chauffeur is verplicht om de 
sirene aan te doen. Dat is wettelijk bepaald en bovendien is de chauffeur hoofdelijk aansprakelijk.

Van der Pol nodigt de buurtbewoners tot slot uit voor een rondleiding op de kazerne. Het OLV is 
welkom om de faciliteiten van de brandweer voor de volgende vergadering te gebruiken.

3. OSG: nieuwbouw en overlast
De heer Snoek is aanwezig om de buurtbewoners een update te geven betreffende de bouwplannen
van de OSG. Om de 1300 leerlingen in de toekomst onderdak te kunnen geven, wordt er 
binnenkort gebouwd op de binnenplaats. Daarnaast krijgt het Bontekoegebouw een nieuwe 
ommanteling en wordt er een loopbrug gerealiseerd op de eerste verdieping, over de 
Bontekoestraat.

De heer Snoek deelt mede dat de school het Plan van Aanpak en het Programma van Eisen 
inmiddels heeft opgesteld. In deze fase is enige vertraging opgelopen omdat Stichting OSHH een 
check wilde van het Programma van Eisen. Het plan bestaat uit drie deelplannen: 
Bontekoegebouw, oude gebouw en loopbrug. Bij het ‘plan de campagne’ wordt maximaal ingezet 
op veiligheid voor leerlingen, medewerkers, omwonenden en passanten. Er is intensief contact met
de gemeente en er is een strak communicatieplan opgesteld. Uiteindelijk levert het project veel 
voordelen op: de school wordt meer één geheel, het monumentale blijft behouden, het binnenplein
wordt bebouwd en door de loopbrug wordt er een stukje verkeersoverlast weggehaald. Als alle 
plannen helemaal helder zijn gaat het OSG in overleg met de buurt.

Op dit moment ziet de planning er als volgt uit:
- Eind mei aanvraag vergunningen naar gemeente
- Start officiële bezwarenprocedure
- Voorbereidingen 
- Start bouwwerkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2015
- Bouwduur zal ca. 1 jaar bedragen
- Streefdatum: op 1 augustus 2016 dient de school volledig verbouwd te zijn. 

De heer Van Engelen vraagt wanneer de buurt de bouwplannen nu eindelijk te zien krijgt. Hij is 
wat wantrouwend geworden door de vergunningen rondom de bomenkap. Wanneer hij zich met 
een klacht bij school meldt, krijgt hij continu nul op het rekest. Zowel wat de nieuwbouw betreft 
als de overlast van hangjongeren. Je wordt als buurtbewoner niet doorverbonden met de directie, 
maar je strandt bij de conciërge. De communicatie laat zeer te wensen over. Volgens meerdere 
buurtbewoners is dit echt een verbeterpunt voor de OSG.

De heer Snoek betreurt de argwaan die hij bij enkele buurtbewoners proeft en benadrukt dat de 
kap van de (vier zieke) bomen niets met de verbouw te maken had. Op een later tijdstip moeten er 
wel een paar bomen op de binnenplaats ontgroend worden, maar dat gaat geheel volgens de regels.
De school probeert juist heel transparant te zijn; de missie van de OSG is openheid. Voor de bouw
zullen er nog twee of drie bijeenkomsten voor de buurt worden belegd. Snoek belooft dat de 
omwonenden goed op de hoogte gehouden zullen worden en dat er in mei/juni een eerste 
informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden wordt.



Hangjongeren
De heer Engelen heeft nog steeds last van hangjongeren bij de OSG. Het is een bepaalde groep die
in het weekend zowel voor geluidsoverlast als troepoverlast zorgt. Hij heeft dit al een aantal keer 
aangekaart bij de school en een klacht ingediend bij Stadstoezicht, maar het lijkt alsof er niets met 
de meldingen wordt gedaan en er wordt ook door geen van deze partijen teruggebeld. 

De heer Snoek vindt ‘hangjongeren’ een interessante discussie en vraagt zich af of overlast na 
schooltijd wel de primaire verantwoordelijkheid van de school is. De school heeft contact met de 
politie en er is een verscherpte surveillance. Er moet echter een structurele oplossing komen, zoals
een hek of rolluik. Daarbij is de vraag echter: ‘Wie gaat dat betalen?’ 

De buurtbewoners zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor de overlast wel degelijk bij 
de school ligt. Ook na schooltijd. Het gaat namelijk om leerlingen van de OSG, die troep maken, 
bosschages slopen en lawaai maken. De school heeft volgens de aanwezigen een 
verantwoordelijkheid richting omwonenden.

De heer Smienk vindt dat het de verantwoording van de school is om de hangplek minder 
aantrekkelijk te maken. Dit moet voor de zomervakantie gewoon rond zijn. Van Engelen spreekt 
ook Stadstoezicht aan op het oplossen van de overlast. Ook in het Engelse park is er veel overlast. 
Magdy van Bureau Stadstoezicht zegt dat ze veel langs rijden, maar dat ze jongeren alleen kunnen 
aanspreken als ze op heterdaad bij iets worden betrapt. 

Co Huisman geeft aan dat het HIT-team van de politie sinds de camerabewaking op de Rode Steen
zich ook steeds meer verplaatst richting OSG gebied en andere slooproutes. Zowel na een melding
als ook zonder voorafgaande melding. De bewoners maken nogmaals duidelijk hoe vervelend het 
is om zomers met de ramen dicht te moeten slapen door de overlast gevende jongeren, zoals 
bijvoorbeeld in de speeltuin van het Wilhelminapark. Co adviseert de bewoners bij dit soort 
klachten gewoon de politie te bellen.

Manja Commandeur deelt mede dat de gemeente normaal niet verantwoordelijk is, maar dat er bij 
zoveel overlast besloten is om de kosten met het OSG te delen. Uitgaande van de goedkoopste 
oplossing. Zij wijst er echter wel op dat dit geld dan niet ergens anders aan besteed kan worden.

De school belooft alles uit de kast te halen om voor de schoolvakantie met een oplossing te 
komen. Afgesproken wordt om de aankoop in mei af te ronden, zodat er nog voor de 
zomervakantie een hek of rolluik geplaatst kan worden. De heer Snoek benadrukt echter dat hij dit
niet alleen beslist, maar hij doet zijn best om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Bewoners
laten nogmaals weten hoe belangrijk dit is en vragen om een voorrangspuntje op de agenda.

De voorzitter merkt nog richting Tamar Steens van Stichting Netwerk op, dat er afgesproken was 
om in kaart te brengen wie de overlastgevers zijn. Tamar zoekt dit uit. 

4. Gebiedsteam Jeugd
Tamar Steens van Stichting Netwerk deelt mede dat er een ‘Gebiedsteam Jeugd’ op wordt gezet, 
waarvan zij deel uit mag gaan maken. Het gaat hier om het bieden van kleine, laagdrempelige zorg
aan jongeren die dat nodig hebben. Het gebiedsteam bestaat uit mensen van Parlan, GGZ, Lijn 5, 
GGD, Maatschappelijk Werk, MEE, Welzijn, Stichting Netwerk en Bureau Jeugdzorg. Het 
voordeel van zo’n gespecialiseerd team is: korte lijnen, zorg op maat en het aan jongeren de kans 
bieden om zelf de draad weer op te pakken. Het Gebiedsteam Jeugd moet medio 2015 gaan 
draaien. Het team onderneemt bijvoorbeeld actie na een signaal uit de buurt. 

Ziet u als buurtbewoner een jongere kampen met ernstige zorgen of problemen? Meld dit dan 
voorlopig per mail aan: Tamar.Steens@netwerkhoorn.nl (in 2015 wordt dit info@gebiedsteam.nl)

mailto:Tamar.Steens@netwerkhoorn.nl


5. Rondvraag

Een bewoner van de Alexanderstraat geeft aan dat het moeilijk parkeren is in zijn straat. Er is vaak
geen plaats en hij is bang voor een boete wanneer hij op de Holenweg parkeert. Magdy van 
Stadstoezicht beaamt dat de bewoner toch echt een boete krijgt als hij op de stoep parkeert. Ook 
als er geen parkeerruimte is. Co Huisman legt uit dat iedereen recht heeft om daar te parkeren, 
maar dat geeft bewoners geen recht om fout te parkeren als er geen plaats meer is. Er kan helaas 
geen vrijbrief aan deze bewoner gegeven worden. De voorzitter merkt op dat bij de herindeling 
van de Holenweg misschien extra parkeerruimte gecreëerd kan worden. Manja neemt dit mee.

Klachten, vragen en verzoeken aan de Stadswacht? 
Bel de buitenlijn! 0229 – 25 25 55

De volgende OLV-vergadering is op 
donderdag 26 juni 2014 in Praethuys ‘t Slot. 


