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Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier !
UITNODIGING !
Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden, !
Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering: !
 Datum:  2 september 2010   
 Plaats:  ’t Slot v. Beijerenstraat 89   
 Tijd:  20.00 uur !
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar! !!
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: !
- 20.00 uur  Welkom en mededelingen notulen 22 april 
    !
- 20.05 uur  De dijkverzwaring, wat staat ons te wachten de komende tijd! 
   Uitleg door het Hoogheemraadschap 
- pauze !
-    21.00 uur  Fietsnota, dhr.Evers van de gemeente !
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
 Volgende vergaderdatum is: 25 november 2010  !!!
Met vriendelijke groet, !
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier, !
Email :  olv.hoorn@gmail.com 
Per adres: Van Akerlakenstraat 1 !
De agendacommissie van het OLV is op zoek naar versterking!!!
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier  

2 september 2010 

!
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Mirjam Hermarij 
(notulen) 

• Jan Kollen 

• Martin Schurink (Fractie Tonnaer) 

• Bert van Dijkhuizen (VVD) 

• René van Assendelft (Fractie Tonnaer) 

• Levent Helelespe (PVDA) 

• De heer Schaap (CDA) 

• Ron van Marle (Gemeente) 

• Tamar Steens (Stichting Netwerk) 

• Circa 15 buurtbewoners 

Afwezig: Ellen van Ree (Intermaris), Tanneke van Wieren (Intermaris), Co Huisman 
(wijkagent), Wim Mul (Fractie Tonnaer), Piet Bruijns (PvdA), mevr. Mollema (CDA) 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor de goede orde 
vermeldt ze nog even dat de vorige OLV-meeting werd afgelast omdat het samenviel met het 
WK en de opkomst daardoor wel erg karig zou zijn geweest. 

Er zijn vanavond geen mensen vanuit IntermarisHoeksteen aanwezig, daar er een bijeenkomst 
van Intermaris zelf is. Hierbij zijn ook de heer Bruijns (PvdA) en mevrouw Mollema (CDA) 
voor uitgenodigd. 

Mededelingen vanuit het OLV: 

OSG: De buurtbewoners rondom het OSG zijn erg boos dat de noodgebouwen zijn geplaatst. 
De hoorzitting van 30 augustus wordt binnenkort vervolgd, de procedures gaan gewoon door. 
Vanuit het OLV zullen Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries de voortgang volgen. 

Kinderbegraafplaats: Het OLV heeft door middel van een brief en diverse mails aan de 
gemeente zijn ongenoegen geuit over de opheffing van de kinderbegraafplaats aan het Keern. 
Vooral de brief die richting nabestaanden is gestuurd vanuit de gemeente is volgens het OLV 
onaanvaardbaar. Ook dit protest wordt vervolgd. 

Lidl: De Lidl komt! Formeel moet het nog goedgekeurd worden door Duitsland, maar het 
OLV heeft het bericht ontvangen dat de Lidl wordt gebouwd zonder bovenliggende 
appartementen. De bouw zal wel zo zijn, dat in een later stadium de appartementen alsnog 
kunnen worden gerealiseerd. Ron van Marle voegt hier aan toe dat de rotonde komt voordat 
de deuren van de Lidl opengaan. 

Outdoor Stereo: De voorzitter deelt mede dat het OLV een brief aan de gemeente gaat sturen 
waarin zij haar twijfels uit over het door de organisatie geambieerde bezoekersaantal van 
10.000 personen. Dit is volgens het overleg echt te veel belasting voor de wijk. 7000 is een 
absoluut  maximum. 

Overlast waterweek: In vervolg op het bovenstaande onderwerp zal het OLV ook aangeven 
aan de gemeente dat het Venenlaankwartier overlast heeft ervaren van de muziek op het 
Baatland tijdens de waterweek. 

!
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering d.d. 22 april 2010 worden accoord bevonden. 

!
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3. Stadstoezicht 

Irfan van Bureau Stadstoezicht is aanwezig voor eventuele vragen van bewoners. Hij geeft 
aan dat het rustig in de wijk is.   
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4. Dijkverzwaring 

De heer Albert van Duin geeft de aanwezigen een korte update van de dijkverzwaring. De 
heer Van Duin is sinds 1,5 jaar betrokken bij het project en probeert de vragen van de 
bewoners zo goed mogelijk te beantwoorden. Momenteel is er weinig actie. Om 
organisatorische redenen is er nog niet begonnen . Het HHNK heeft het projectbureau ‘on 
hold’ gezet omdat het project niet vlekkeloos verloopt. Er zijn tussen de partijen onderling 
veel discussies, waardoor er vertraging ontstaat. 

De bewoners geven aan veel overlast te ervaren van het weghalen van de leidingen van de 
nutsbedrijven en de rioleringen. De heer Van Duin hoopt erop dat het HHNK over twee jaar 
klaar is, waarna de gemeente de persleiding nog gaat vervangen. Daarna – als alles klaar is – 
komen de bomen pas terug. 

Opmerking bewoner: Er is toegezegd dat de vijver zou blijven. Nu zit er echter een damwand! 
De heer Van Duin legt uit dat dit straks goed komt. Als de afwatering van de nieuwe sloot 
geregeld is wordt er een doorgang gemaakt in de damwand. De damwand heeft een 
belangrijke functie, namelijk het tegengaan van grondwaterstroming bij hoog water. 

Jan Kollen vraag waarom de fietsroute afgesloten is, terwijl er geen werkzaamheden worden 
verricht de komende tijd. De route is afgesloten, maar 95% van de tijd zou er gebruik van 
gemaakt kunnen worden omdat er niet wordt gewerkt, volgens Kollen. Hij meent dat er 
weinig rekening wordt gehouden met de buurt qua overlast. Van Duin deelt mede dat er 
gedoogd wordt dat er op de dijk wordt gefietst, maar dat het te veel organisatie en kosten met 
zich meebrengt om telkens weer de borden te wijzigen. René Assendelft is van mening dat het 
HHNK totaal geen rekening houdt met de bewoners en zelfs geen enkele poging lijkt te doen 
om de mensen uit de wijk en de stad te begrijpen. 

Er ontstaat een discussie, waarbij het HHNK het standpunt handhaaft dat zij zich aan de wet 
en veiligheidseisen houden. Terwijl de bewoners van mening blijven dat men alleen vanuit het 
project denkt en weinig rekening houdt met omwonenden. Jan Kollen: de afweging had toch 
wat breder gemaakt kunnen worden, dit traject is maatschappelijk gezien onverantwoord.  

In ieder geval wordt er nu niet gewerkt en is het onduidelijk wanneer het werk weer wordt 
opgestart. Zoals de planning nu is, komt men uit op eind 2011 qua functionaliteit en qua totale 
afronding wordt het medio 2012. 
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Gonda de Vries vraagt of de bushalte aan de dijkkant wordt verplaatst en Jacqueline van 
Hoorn vraagt of er lantaarnpalen langs het fietspad komen op de steunberm en of het 
bruggetje zolang mogelijk in stand kan worden gehouden. Het HHNK zal hiernaar kijken en  
Ron van Marle zal deze punten binnen de gemeente nagaan. 

!
PAUZE 

!
5.  Fietsnota 

Vincent Evers, verkeersdeskundige bij de gemeente Hoorn, presenteert de Fietsnota. In 
oktober dient deze klaar te zijn, waarna de nota naar de Raad gaat voor accoord. Er is budget 
voor kleine aanpassingen. Grote knelpunten worden als aparte projecten behandeld. 

Na de presentatie is er ruimte voor vragen en kritische opmerkingen. Mensen die naderhand 
nog opmerkingen of vragen hebben kunnen contact opnemen met Vincent Evers via e-mail 
(v.evers@hoorn.nl) of per telefoon (0229-252916). 

De voorzitter rond af met het compliment dat de Liornestraat erg mooi is geworden en geeft 
de tip mee dat het nog mooier wordt met hanging baskets.  

!
6.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar 
aanwezigheid. De volgende OLV-vergadering wordt gehouden op donderdag 25 november in 
Wijkcentrum ‘t Slot.  
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