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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:  22 april 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  
    !
- 20.05 uur  De poort van Hoorn, wat zijn de plannen voor het gebied rond het  
   Station. Presentatie door Dhr E. van Dam van de gemeente 
- pauze !
-    21.00 uur  Stadstoezicht. Dhr. R. de Rijk !
- 21.30 uur Mededelingen en notulen 25 februari    
    
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
 Volgende vergaderdatum is: 24 juni 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 22 april 

 2010 

!
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries. 

• Ellen van Ree (Intermaris) 

• Piet Bruijns (PVDA) 

• Chris Verschoor(Jongerenwerk) 

• Evert van Dam( gemeente) 

• Co Huisman (wijkagent) 

• Levent Helelespe (Fractie Tonnear)) 

• Ron van Marle (Gemeente) 

• Raymondo de Rijk (stadstoezicht) 

• Tamar Steens(opbouwwerk) 

• Circa 12 buurtbewoners 

!
!

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze avond is er een 
presentie door Evert van Dam, beleidsmedewerker  gemeente Hoorn over de Poort van 
Hoorn. 



Mededelingen vanuit het OLV: 

Er is moeizaam contact met het Hoogheemraadschap, er was een bijeenkomst voor 
aanwonende , maar het OLV heeft hier geen uitnodiging voor gehad. 

Er zijn nieuwe kappen bij de openbare verlichting van de Van Beijerenstraat. 

!
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering d.d. 25 februari 2010 worden akkoord bevonden.  

!
3. De Poort van Hoorn. 

Evert van dam vertelt zijn verhaal aan de hand van een powerpoint presentatie, hierin vertelt 
hij over de structuurvisie van het gebied, met betrekking tot de herindeling van de van 
Aalstweg, het Keern, De Blauwe Berg, het Dampten en het stationsgebied. Er is een visie 
ontwikkeld met als belangrijk punt het ontsluiten van de Provincialeweg naar de Binnenstad 
van Hoorn, hierin zit het verplaatsen van het busstation van zuid naar noord en een betere 
ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en wandelaars, knelpunten zijn de kinder 
begraafplaats, deze zal verplaatst moeten worden en de financiële situatie is veranderd, 
waardoor er misschien weer aanpassingen in het plan moeten komen. 

Na de presentatie bedankt de voorzitter de heer van Dam voor zijn aanwezigheid en zijn 
duidelijke presentatie. 

!
PAUZE 

!
4. jongerenwerk 

 Chris Verschoor is de nieuwe jongerenwerker voor het Venenlaankwartier. 

Hij heeft inloop voor de jongeren in 'T Hop op maandag en donderdagavond, hij vind de 
jongeren in de buurt goed aanspreekbaar. 

Zijn mailadres is c.verschoor@netwerkhoorn.nl 

!
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5.  Stadstoezicht en wijkagent. 

Co Huisman de wijkagent deelt mede dat politie er alleen nog is voor kerntaken, meer gericht 
op criminaliteit en zwaardere delicten, maar er is wel een samenwerking met stadstoezicht. 

Raymondo de Rijk verteld hierover dat zij er nu zijn voor de kleinere ergernissen,zoals 
overlast en foutparkeren. Het is geen 24 uurs bedrijf, werktijden van maandag tot vrijdag van 
8.00 uur tot 20.00uur en koopavonden en ook inzetbaar op de zaterdagen. 

Stadstoezicht doet ook mee met schoolprojecten en bij bepaalde projecten worden ook bikers 
ingezet. 

!
6 Rondvraag en sluiting. 

Kan er een bord geplaatst worden bij het voetbalveld Julianaplein, voor doodlopende weg, 
daar er veel weggebruikers verkeerd gaan. 

Er zal bekeken worden of dit kan en nodig is. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en ziet, hopelijk met meer bewoners, uit naar het 
volgend overleg van het OLV. 
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