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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:  24 september 2009  
 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  
   Outdoor Stereo Festival 
   Notulen 25 juni 2009 !
- 20.15 uur  Puur Hoorn, Wethouder de Boer geeft een toelichting op Klimaatvisie Hoorn  
   en hoe Hoorn de duurzaamheid vorm geeft. 
- pauze !
-    21.20 uur  Stadstoezicht, onze toezichthouders stellen zich voor.  !
    
    
- 22.00 uur : Rondvraag & afsluiting !
 Volgende vergaderdatum is: 26 november  !
Vanaf 9 oktober kunnen senioren op vrijdag eten in ’t Slot. U kunt zich hiervoor opgeven.  
Zie folder die u in de brievenbus krijgt, of via Het Hop tel. 216934 
Wij zoeken ook mensen die willen helpen bij het serveren van de maaltijd.  
Natuurlijk eten deze vrijwilligers gratis mee. !!!
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  

24 september 2009 

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

• Tamar Steens (Stichting Netwerk) 

• Wethouder De Boer (gemeente) / Regine Nicolai (milieudienst) 

• Raymondo de Rijk (Stadstoezicht) 

• René van Assendelft (Fractie Tonnaer) 

• Levent Helelespe (PVDA) 

• Ron van Marle (Gemeente) 

• Circa 20 buurtbewoners 

Afwezig: Ellen van Ree, Tanneke van Wieren (Intermaris), Co Huisman (wijkagent), Jan 
Kollen, de heer Van Dorst, Inge Wiebes (VVD) Piet Bruijns (PVDA) 

!
!
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder 
wethouder De Boer en Raymondo de Rijk, die beiden een presentatie zullen verzorgen.  

!



Mededelingen vanuit het OLV: 

Tentoonstelling Oud Hoorn: de voorzitter wijst de aanwezigen op de prachtige oude foto’s 
aan de muur van de wijk. Deze foto’s zijn door het Overleg Venenlaankwartier uit het archief 
van Oud Hoorn verkregen. Het OLV heeft een cadeauabonnement aangeboden gekregen op 
het magazine van Vereniging Oud Hoorn. Deze boekjes zullen ter inzage in ’t Slot worden 
gelegd, zodat iedereen van de oude verhalen en foto’s kan genieten. In de peuterspeelzaal 
wordt tevens een tentoonstelling gehouden van Puur Hoorn. 

!
Jacqueline van Hoorn wijst er bovendien op dat ’t Slot een schilderbeurt heeft gekregen, en de 
nieuwe keuken binnenkort geplaatst wordt. 

!
Flitswoningen: De flitswoningen aan de Holenweg gaan definitief niet door. Ook de 
uitbreiding van het strandje gaat voorlopig niet door, omdat de aanleg van de haven stil ligt 
door de economische toestand. 

Lidl: De voorzitter deelt mede dat er geen bezwaren zijn gekomen tegen wijziging van het 
bestemmingsplan en de bouwvergunning wordt een dezer dagen ingediend. 

Snelheidsbord Willemsweg: Het snelheidsbord is aangesloten op de lantaarnpaal en werkt op 
dit moment goed. Er wordt een meting uitgevoerd door het gehele centrum om het 
sluipverkeer in kaart te brengen. Er hangen camera’s om het gedrag van het zogenaamde 
sluipverkeer vast te leggen. 85% van de rijders blijkt zich echter aan de norm te houden. 

Agendacommissie: Jan Kollen heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
agendacommissie van het OLV. Nieuwe leden die het OLV willen ondersteunen kunnen zich 
melden bij Jacqueline van Hoorn. 

Eetgroep voor ouderen: Op vrijdag 7 oktober start er een eetgroep voor senioren in ’t Slot. 
De organisatie is in handen van Stichting Netwerk en het eten wordt verzorgd door 
Wilgaerden. Het OLV biedt de eerste maaltijd aan en heeft nieuwe borden, bestek etc. 
aangekocht. Alle ouderen uit de wijk zijn welkom. Het eten kost 6,75 per keer en men kan 
zich opgevers bij Stichting Netwerk. Ook vrijwilligers die helpen met het uitserveren zijn van 
harte welkom.  

Omringdijk: De voorzitter deelt mede dat de dijkverzwaringswerkzaamheden in het 
stormseizoen stoppen. De werkzaamheden aan het gemaal gaan wel door. 

Daarnaast is er een brief verzonden naar Gedeputeerde Staten met het verzoek om het verloop 
van de oude Omringdijk duidelijker zichtbaar te maken. 



!
Ingezonden stukken: Het OLV heeft een mail ontvangen van de familie Jaspers uit de 
Frederik Hendrikstraat en een brief van Shannon & Nina die tips geven om het milieu te 
sparen. 

Hieronder nog even "vertaling" van de genoemde punten (omdat het handschrift  
van de meiden misschien moeilijk te lezen is) 
 
1. In de buis (speeltuin) staan erge woorden dat moet weg. 
 
2. de natuur moet schoner wezen  
 
3. het water moet schoner wezen bij de Oosterpoort  
 
4. de lampen (straatlantaarns) moeten schoner worden en energiezuinig 
 
5. een (waarschuwings)bord voor kinderen die oversteken  
 
6. een bord voor je mag maar 30 km 
 
7. afval in de prullebak.  

!
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering d.d. 25 juli 2009 worden akkoord bevonden. 

3. Evaluatie Outdoor Stereo Event 

De overlast van het Outdoor Stereo Event blijkt de bewoners erg te zijn meegevallen. Het 
onderwerp is ook in het OLB behandeld. Over het algemeen zijn ook de bewoners van de 
binnenstad tevreden. Sterker nog, de organisatie krijgt complimenten. De heer Entius noemt 
nog wel even de folderbende die elk jaar weer op straat ligt. Zondag was het nog een bende, 
maar maandag werd het opgeruimd door mensen van de organisatie. Als ‘verwoed opruimer’ 
verwacht de heer Entius dat de gemeente hier meer een voortrekkersrol in neemt. 

De ingezonden mail van de familie Jaspers meldt wel overlast van het Outdoor Stereo Event. 
Jacqueline van Hoorn zal deze mail namens het wijkoverleg beantwoorden. 

De aanwezigen geven aan bij andere evenementen vaak meer last te hebben van geluidshinder 
dan bij het Outdoor Stereo Event. Natuurlijk ligt het er ook wel eens aan hoe de wind staat. 
Bewoners geven wel aan dat het de tendens lijkt om de muziek steeds maar harder te zetten. 
Vooral over het concert van Jan Smit zijn veel klachten. Bewoners vragen zich af waarom er 
met de kermis wel geluid gemeten wordt en met andere evenementen niet. Zoals bij het 
botenfestijn waar een tent op het Baatland stond of de tent die laatst op de Veemarkt stond. 



!
Wethouder De Boer meldt dat de evenementen over het algemeen zeer goed gewaardeerd 
worden. Inderdaad zijn er klachten binnen gekomen over sommige evenementen waar het 
geluid te hard stond, dit kan minder. Het geluid wordt echter WEL bij alle evenementen 
gemeten. De gemeente is erg actief in het zo goed mogelijk organiseren van evenementen 
zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat. De ingezette pendelbussen bij de Speeldag zijn 
een goed voorbeeld van maatregelen die genomen worden om overlast te beperken. 

!
4. Prestentatie ‘Puur Hoorn’ 

Wethouder De Boer en Regine Nicolai van de Milieudienst verzorgen samen een presentatie 
over de klimaatvisie van de Gemeente Hoorn. Ter informatie ligt de menukaart ‘Samen 
duurzaam doen’ op tafel voor geïnteresseerden. Het doel van het streven naar duurzaamheid is 
tweeledig: om verantwoording te nemen voor de toekomst en om wonen en werken leefbaar 
en betaalbaar te houden. 

!
Het hele jaar vraagt de gemeente Hoorn via landelijke en lokale acties aandacht voor het 
thema klimaat. Speciaal voor dit doel is het logo ‘Puur Hoorn’ ontwikkeld, dat de komende 
jaren in alle communicatie rond dit thema is te zien. Ook bewoners, bedrijven en instellingen 
wordt gevraagd mee te denken en mogen het logo ook gebruiken voor eigen klimaatacties. Zo 
hoop de gemeente Hoorn zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de noodzaak om bewust 
om te gaan met energieverbruik. De gemeente Hoorn wil zelf het goede voorbeeld geven. Dit 
jaar neemt de gemeente veel maatregelen die leiden tot energiebesparing. Zo heeft gebruikt de 
gemeente Hoorn sinds 1 januari in de gemeentelijke gebouwen stroom die is opgewekt uit het 
Hoornse huisvuil. Hiermee bespaart de gemeente tot 30 procent in de uitstoot van 
broeikasgassen. Ook wil de gemeente duurzamer inkopen door meer milieuvriendelijke of 
klimaatneutrale producten in te kopen. In 2015 wil de gemeente voor 100 procent duurzaam 
inkopen. In 2010 is dat 75 procent. Daarnaast gaat de gemeente ook nieuwe en 
milieuvriendelijker auto’s gebruiken en wordt een nieuw plan opgesteld voor zuiniger en 
betere openbare verlichting. !
Naast deze plannen en maatregelen zet de gemeente Hoorn zich actief in om bewustwording 
en energiebesparing bij bewoners, bedrijven en instellingen te stimuleren. Dit kan door 
subsidies op energiebesparende maatregelen en door het geven van bespaartips en andere 
adviezen. Zo kunnen bewoners subsidie krijgen om hun huis te isoleren. Daarnaast geeft de 
gemeente iedere week in het Westfries Weekblad een ‘Energietip’. Deze Energietips 
informeren bewoners over waar zij door rekening te houden met energieverbruik 
veel geld kunnen besparen. 

!



Er is ruimte voor een discussie met de bewoners waarin wethouder De Boer de vragen en 
opmerkingen van de aanwezigen zo goed mogelijk beantwoordt en tips vanuit het overleg 
meeneemt. Zo geeft de voorzitter onder meer te kennen dat de nieuwe lampen van de 
Willemsweg zo fel zijn dat je thuis geen licht meer aan hoeft te doen ’s avonds en dat de 
Venenlaan (de strook van de oude busbaan) een mooie pilot zou zijn voor nieuwe LED-
verlichting. 

Voor meer informatie over subsidies voor energiebesparende maatregelen verwijst de 
wethouder naar www.hoorn.nl (klikken op logo Puur Hoorn). 

Regine Nicolai van de Milieudienst wijst op de mogelijkheid om een gratis energiecursus te 
volgen, die in samenwerking met het Horizon College gehouden wordt. Op tafel liggen 
cadeaubonnen voor de cursus. Jacqueline van Hoorn oppert het idee om aanmeldingen te 
verzamelen en deze cursus speciaal voor het Venenlaankwartier te organiseren. Wanneer men 
interesse heeft, kan men zich bij het OLV aanmelden. Voor overige vragen en ideeën kan men 
altijd contact opnemen met: 

Milieudienst West-Friesland 

Nieuwe Steen 2 E-F 

T: 284 640 

www.mdwf.nl 

!
Met betrekking tot het onderwerp ‘opschoonactie’ is het OLV van mening dat de wijk relatief 
schoon is in vergelijking met andere wijken (mede dankzij de inzet van de heer Entius). De 
heer Entius vraagt zich echter af of men bij de gemeente wel voldoende meedenkt. Waarom 
haalt men bijvoorbeeld het plastic op 2, 3 en 4 december op terwijl het op 5 december 
Sinterklaas is? De heer Schuurman merkt op dat de gemeente de bewoners vraagt om het 
plastic te scheiden, maar men zich waarschijnlijk beter kan richten op de producenten, de 
fabrikanten en de middenstand.  

De heer Kaag merkt op dat de organisatie van de werkzaamheden af en toe vreemd overkomt 
op mensen. Wanneer bijvoorbeeld de groenstroken worden geschraapt schuiven de 
groenmedewerkers het onkruid op het voetpad in plaats van dat ze het zelf even opvegen. 
Men zegt dit niet te doen omdat er later een rolbezem komt of dat het niet tot hun 
werkzaamheden behoort. De rolbezemwagen blijkt echter ook nooit te arriveren. Jacqueline 
deelt mede dat er meer klachten over het groenonderhoud in de wijk zijn. Ron van Marle 
geeft aan dat het onderhoudspakket afhankelijk is van de groeninrichting van de betreffende 
straat, maar belooft deze opmerking mee te nemen. 

!



Ook de heer Entius geeft aan dat het onderhoud (en dan met name het schonen en maaien van 
de walkanten) te wensen overlaat. Waarom wordt er niet om bomen en lichtmasten gemaaid? 
Ook blikjes en andere troep bij het gemaal worden niet opgeruimd. Wethouder de Boer geeft 
als reactie dat tijdens markten en kermissen volop energie en mankracht wordt ingezet om de 
rommel op te ruimen en dat de ervaringen met de buitenlijn positief zijn. Hij zou niet weten 
waarom er hier en op dit moment minder opgeruimd wordt. Ron van Marle belooft deze 
klacht in het werk mee te nemen. 

!
PAUZE 

!
5. Stadstoezicht 

Ramondo de Rijk stelt zichzelf voor als een van de drie coördinatoren van Stadstoezicht. 
Onder zijn verantwoording vallen de wijken Risdam-Zuid, Grote Waal, Hoorn-Noord en 
Venenlaankwartier. De binnenstad (waar ook het Julianapark toe behoort) valt onder een 
andere coördinator. In zijn functie stuurt de heer De Rijk de toezichthouders aan. In april is 
men in de wijk gestart met integraal toezicht. De wijktoezichthouder voor het 
Venenlaankwartier is Magdy Solimanen. Hij krijgt opdrachten van de coördinator mee en 
handelt de werkbonnen van de buitenlijn af (en koppelt deze terug). Dit kan bijv. gaan over 
fietsers die zich niet aan de regels houden, rijden over stoepen, verkeersoverlast bij scholen, 
hangjongeren, huisvuil, honden etc. Het werk is een soort inhaalslag van wat de politie de 
laatste jaren niet heeft gedaan door gebrek aan mensen en middelen. 

 
Stadstoezicht heeft als doel om de kleine ergernissen aan te pakken, de probleemgezinnen in 
kaart te brengen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De medewerkers van bureau 
Stadstoezicht zijn te bereiken via de buitenlijn (0229-252555). Het team werkt maandag tot en 
met zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur (m.u.v. de dinsdagavond) en op de koopzondagen. De 
heer De Rijk geeft aan zelf naar een 24-uursdienst te willen maar dit is te kostbaar. Er zijn dan 
uiteraard meer mankrachten nodig. De bezetting is nu nog niet op niveau, maar wel 
acceptabel.  

In het Julianapark is door inzet van Stadstoezicht het vandalisme ondertussen met 60% 
gedaald. Sprekende over het Julianapark vraagt Ron van Marle hoe de bewoners staan 
tegenover een glijbaan op de oude vuilnisbelt. De bewoners lijken dit over het algemeen 
prima te vinden.  

!



De heer De Rijk beantwoordt nog enige vragen van bewoners en belooft volgende keer de 
wijktoezichthouder mee te brengen. Dit om kennis te maken met de bewoners. 

!
6.  Rondvraag 

De heer Kaag geeft aan dat het ontbreken van een knappe oversteekplaats ter hoogte van het 
bruggetje aan de Schellinkhouterdijk voor gevaarlijke situaties zorgt. Ook meldt hij dat het 
stuiven van de zandwagens veel overlast geeft. De voorzitter belooft deze klachten naar het 
Hoogheemraadschap te mailen. De heer Entius merkt op dat nathouden de enige manier is om 
het stuiven tegen te gaan. 

!
De heer Entius vraagt hoe het staat met de twee eendenhokken voor de Draafsingel. Ron van 
Marle deelt mede dat deze binnenkort te water gelaten zullen worden. De heer Entius geeft 
aan dat ze in het stuk van de Venenlaan moeten komen. Dus het stuk van de Veliusbrug 
richting Oosterpoort. 

!
7.  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 26 november in 
Wijkcentrum ‘t Slot.  

!
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