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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:  17 februari 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 notulen 25 november 2010 
    !
- 20.05 uur  Hoogheemraadschap komt de stand van zaken ten aanzien van ons deel  
                        van de dijk toelichten. !
pauze !
-    21.00 uur  Jongerenwerker Esther de Groot stelt zich voor en geeft antwoord op 
      uw vragen. 
-   Stadstoezicht is aanwezig. !
-                                 Onze nieuwe wijkcoördinator Manja Commandeur komt zich voorstellen. !
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
 Volgende vergaderdatum is: 28 april 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  

17 februari 2011  !
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Mirjam Hermarij  

Stichting Netwerk: Tamar Steens  

• Herman ter Veen (HHR) met twee collega’s 

• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente) 

• Piet Bruijns (Gemeente/PVDA) 

• Mevrouw Molema (Gemeente/CDA) 

• Esther Groot (Jongerenwerker Stichting Netwerk 

• Frits Kruijer (IntermarisHoeksteen) 

• Bureau Stadstoezicht 

• Circa 25 buurtbewoners 

!
!
1. Opening 

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

!



Afwezigheid politiek: er zijn op deze bijeenkomst weinig mensen uit de politiek daar er 
gelijktijdig een inspiratiesessie social media bij de gemeente wordt gehouden. 

!
Notulen vorige vergadering: verslag wordt goedgekeurd met notitie van twee opmerkingen. 
De heer (achternaam) meldt dat hij aan het eind van de vorige vergadering nog aandacht 
gevraagd had voor de overlast bij de JOP aan de Holenweg. De heer Van Marle zou dit 
meenemen. Hij heeft dit letterlijk meegenomen, aangezien hij weg is. De voorzitter wijst erop 
dat zijn opvolger aanwezig is en zij zich later in de vergadering zal voorstellen.  

Mevrouw Molema merkt op dat haar naam in de notulen foutief geschreven is. Het is geen 
Mollema, maar Molema. Waarvan akte. 

’t Slot: Het OLV blijft er voor strijden dat het wijkcentrum behouden blijft. 

Oosterpoort: Bewoners vinden de Oosterpoort al onveilig om in het donker doorheen te 
lopen, maar nu de poort aan de kant van het Kleine Oost ook nog eens met een schutting met 
zeer nauwe doorgang is afgesloten, voelt men zich helemaal onveilig. Het OLV heeft hier 
aandacht voor gevraagd bij de Gemeente. 

Kerstfeest: Op 12 december 2010 werd er in ’t Slotdoor een kerstbijeenkomst gehouden. Een 
initiatief van het OLV en Stichting Netwerk. Aangezien het een groot succes was, zal dit een 
vervolg krijgen. Wethouder Michiel Pijl heeft die middag buiten een kerstboom ontstoken 
waarin vele ‘wensen voor de wijk’ zijn gehangen. Het OLV zal proberen een paar van die 
wensen uit te laten komen. 

RAC: Het parkeerterrein had voorheen aan twee kanten een ontsluiting, nu er nog maar een 
opening tussen de scholen is, geeft het af en toe moeilijkheden wanneer auto’s er gelijktijdig 
in of uit willen. Het OLV heeft dit voorgelegd aan Fractie Tonnaer. De fractie gaf aan een stuk 
grond van de kerk te willen kopen, waardoor er weer een 2e op/uitrit kan worden gerealiseerd. 
Tijdens dit gesprek heeft het OLV ook de tekening van de nieuwe rotonde bij de Holenweg te 
zien gekregen. Deze tekening zag er goed uit. 

Bomen Liornestraat: Er zijn veel nieuwe bomen geplant dus is dit opgelost. 

Bouwplannen hoek Venenlaan/Crabstraat: De voorzitter is in het bezit van tekeningen voor 
het nieuw te bouwen project op de oude locatie van de brommershop. Wie geïnteresseerd is in 
de plannen kan deze tekeningen even inzien. 

Eetgroep: Wilgaerden wil geen eten meer leveren aan de eetgroep die vrijdagavond in ’t Slot 
te gast is. Marjan Bleeker deelt mede dat dit probleem ondertussen opgelost is. De ene week 
kookt een echtgenoot van een vrijwilliger. De andere week komt het eten van Slager 
Langedijk. 



2.  Voortgang dijkverzwaring 

Op deze bijeenkomst zijn drie mensen van het Hoogheemraadschap aanwezig om uitleg te 
geven over de vertraging rondom het project dijkverzwaring en om vragen van bewoners te 
beantwoorden. De heer Herman ter Veen legt middels een uitgebreide presentatie uit waarom 
het werk af en toe stil wordt gelegd en waarom er zoveel vertraging is opgelopen. Een 
belangrijke reden hiervoor is het gegeven dat er op drie plaatsen vervuiling is geconstateerd. 
Dit moet eerst worden aangepakt, alvorens men verder kan gaan met de werkzaamheden. In 
ieder geval zal er in maart weer volop actie zijn op de dijk. Het aangetroffen asbest zal 
verwijderd worden door mannen in witte pakken. Dit is niet omdat er gevaar is voor de 
gezondheid voor omwonenden, maar puur om de medewerkers in kwestie volgens de regels te 
beschermen bij het verwijderingproces. 

Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen van bewoners. De heer 
Ter Veen belooft in ieder geval naar de mogelijkheden te kijken voor het plaatsen van een 
tijdelijke noodbrug, zodat omwonenden toch gebruik kunnen maken van het park. Daarnaast 
zal hij uitzoeken waarom op het stuk weg voor de Alexanderflat nog 30 km borden geplaatst 
staan, terwijl er niet gewerkt wordt. Dit komt de verkeerssituatie niet ten goede volgens de 
bewoners.  

!
PAUZE 



3. Jongerenwerker / Stadstoezicht / Buitenlijn 

Esther Groot stelt zich voor als nieuwe Jongerenwerker voor de wijken Binnenstad en 
Venenlaankwartier. In deze ambulante functie behartigt zij de belangen van de jongeren uit de 
wijk. Bijvoorbeeld bij scholing of het zoeken van werk. Esther is te bereiken op 
telefoonnummer 06-52322279. 

Wijkcoördinator Manja Commandeur stelt zich voor als opvolger van Ron van Marle. Ze had 
het voornemen om op het overleg de uitkomsten van de wijkenquête te presenteren, de tijd 
laat dit echter niet meer toe. De resultaten zullen daarom beknopt in de Wijkkrant worden 
gepubliceerd. 

Ook Bureau Stadstoezicht is aanwezig voor eventuele vragen van bewoners. Vanuit de 
aanwezigen wordt aandacht gevraagd voor de hangplek bij de Holenweg. Bewoners ervaren 
veel overlast van de daar aanwezige jongeren. Niet alleen qua lawaai en aanwezigheid, ook 
qua troep. De jongens laten veel rommel achter, dat met de wind door de wijk wordt 
verspreid. 

In de vorige notulen is reeds omschreven dat de heer Ron van Marle dit zou noteren als 
actiepunt. De overlast is er echter niet minder op geworden. De bewoners vragen zowel de 
Jongerenwerker, de Buitenlijn als Stadstoezicht hier meer aandacht voor te hebben. 

Wanneer bewoners van het Venenlaankwartier willen dat de Stadswacht ergens 
aandacht aan geeft, dienen zij dit rechtstreeks aan te geven bij de Buitenlijn: 25 25 55!  !
4.  IntermarisHoeksteen 

Frits Kruijer stelt zich voor als nieuwe Leefbaarheidmedewerker voor het Venenlaankwartier.  

Hij vervangt hierbij Ellen van Ree, in ieder geval tot 1 juli 2011. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u hem bellen of mailen: telefoon 258500, e-mail: f.kruijer@intermarishoeksteen.nl !
5.  Rondvraag / Sluiting 

Daar de vergadering behoorlijk uit is gelopen, wordt er geen uitgebreide rondvraag gehouden. 
Mevrouw (achternaam) merkt nog op dat zij zich ongerust maakt over de UMTS-mast die 
recentelijk is geplaatst op het kopersgedeelte van de Alexanderflat. Vooral omdat dit geheel 
niet is overlegd met de andere bewoners. Frits Kruijer geeft aan hier ook niet van op de 
hoogte te zijn gebracht. Dit zal een eenzijdige beslissing van de VVE zijn geweest.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

De volgende OLV-vergadering is op donderdag 28 april in Wijkcentrum ‘t Slot. 
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