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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:  8 september 2011    
 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  
    !
- 20.05 uur  Hoogheemraadschap, Herman ter Veen over de stand van zaken  
   Betreffende de werkzaamheden aan de dijk !
-    20.30 uur  Op woensdag 7 september fietsen wij met de burgemeester en de  
   wethouders door onze wijk. Waarbij we positieve en negatieve plekken  
   zullen bezoeken. Vanavond komen we hier op terug en kunt u ook uw  
   vragen of opmerkingen stellen aan het college dat ook aanwezig zal zijn.  !
-  21:55 uur  notulen 30 juni 2011 
  
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
Volgende vergaderdatum is: 24 november 2011  !!!!
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  

8 september 2011  !
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries,  

Stichting Netwerk: Tamar Steens  

• Herman ter Veen (HHR) 

• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente) 

• Esther Groot (Jongerenwerker Stichting Netwerk 

• Burgemeester en wethouders 

• Bureau Stadstoezicht 

• Circa 25 buurtbewoners 

!
Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanuit het OLV komt 
de volgende mededeling: 

      _Woensdag 7 september is de agendacommissie samen met B&W door de wijk gefietst,  

        om de mooie wijk Venenlaankwartier te laten zien en om tevens een paar belangrijke 

        knelpunten te tonen. 

      _Herman ter Veen (HHR), komt mededelingen doen over de voortgang van de 

        dijkverzwaring. 



• Hekken gaan weg, maar dijk blijft gesloten, wegens gevaarlijke situaties, 
betreden op eigen risico. Er komt een waarschuwingsbord te staan. 

• De planning is dat in week 46 de rotonde klaar is, zal veel werkverkeeroverlast 
geven. 

• Het inklinken van de klei is tot begin november. 

• De start van de damwand bij het benzinestation zal overlast geven en vooral 
trillingen, bij schade melden. 

• Eind november nieuw fietspad en dijkweg, maar nog niet officieel klaar, de 
laatste toplaag asfalt komt eind juni 2012. 

• Er kan lawaai zijn, maar tussen 7.00 uur en 19.00 uur, soms nog in de avond, 
maar dat is afhankelijk van het weer. 

!
Notulen vorige vergadering: 

Verslag wordt goedgekeurd. 

!
B&W: 

Eerst voorstellen van college. 

Vragen vanuit de aanwezige bewoners: 

–  Hoe gaat de verkeerscirculatie in de toekomst, als de rotonde bij de Holenweg gereed is. 

Wethouder Tonnear: onderzoekt dit bij de afdeling verkeer en zal zo snel mogelijk antwoord 
geven. 

– Bij de Mariaschool is een grote overlast aan fietsparkeergedrag. 

Wethouder: Dit is bij de ronde ook geconstateerd en zal bekijken of er een overleg kan 
plaatsvinden met de school en gemeente, om tot een eventuele oplossing te komen. 

– Situatie pand hoek J. Messchaertstr.: Intermaris bekijkt of er eventueel goedkopere 
appartementen gerealiseerd kunnen worden, actie is of er nu wat aan het onkruid gedaan kan 
worden en het gevaar van de spanband om de gevel, volgens de wethouder levert dit nu nog 
geen gevaar op. 

– Toekomst Slot: 

Gemeente is bezig om te bekijken voor ombuiging wijkgebouw 'T Slot naar een huiskamer 
voor de wijk. 



– Staat Riolering: komende jaren worden deze ingrepen gerealiseerd. 

Veiligheid: 

het harde scheuren van pizzakoeriers door de Eikstraat,de burgemeester stelt voor om bij de 
pizzabedrijven te beginnen en daar de klachten neer te leggen. 

– Julianapark: Stadstoezicht heeft nu opdracht om daar te handhaven betreffende achterlaten 
van vuil. 

– Parkeergelegenheid J. Messcheartstr: dit is al eerder afgewezen. 

–   UMTSmasten: er komt een werkgroep. Stralingseffecten worden 
onderzocht,ontwikkelingen nemen snel toe,er komen meer masten en bekend is dat dit zeer 
gevoelig bij bewoners ligt. 

– Er zijn veel kuilen en gaten in de asfaltwegen:Er is een planning van onderhoud wegen, van 
Beyerenstraat staat komend jaar in de planning. 

!
Rondvraag / Sluiting 

Verder geen rondvraag 

!
!
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt het college. 

De volgende OLV-vergadering is op donderdag 24 november 2012 in Wijkcentrum ‘t 
Slot. 
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