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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 november 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  De gemeente Hoorn wil in samenwerking met diverse partners een  
   veiligheidsambitie realiseren.  
   Samen sterker voor een veiliger Hoorn! Veilig wonen,veilig uitgaan 
   en kansen voor de toekomst. Dhr. Jan de Haan van het veiligheidsteam 
   zal hierover een lezing geven. !!
-  21:55 uur  notulen 8 september 2011 
  
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
Volgende vergaderdatum is: 16 februari 2012  !!
Met vriendelijke groet, !
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier, !
Email :  olv.hoorn@gmail.com 
Per adres: Van Akerlakenstraat 1 !
Voor al uw klachten en opmerkingen betreffende de openbare 
ruimte kunt u bellen met de gemeente Hoorn tel 25 22 00

mailto:olv.hoorn@gmail.com
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier  

24 november 2011 

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

• Herman ter Veen (HHR) 

• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente) 

• Piet Bruijns (Gemeente/PVDA) 

• Jan de Haan (Gemeente/veiligheidsteam) 

• Martien Schurink (Gemeente/Fractie Tonnaer) 

• René Assendelft (Gemeente /Fractie Tonnaer) 

• Bureau Stadstoezicht 

• Circa 15 buurtbewoners 

!
Afwezig met afbericht: Tamar Steens (Stichting Netwerk) 

!
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanuit het OLV deelt 
Jacqueline het volgende mede: 

Lidl: De rotonde is er en de Lidl is feestelijk geopend. Een aanwinst voor de buurt.  

UMTS-mast: er is een bijeenkomst op 25 november a.s. waar het OLV bij aanwezig zal zijn. 

!



Strooizout: Het uitdelen van zakken strooizout op initiatief van de gemeente is door de 
bewoners positief ontvangen. Men denkt erover deze actie ook komende winter te houden.  

Op/afritten rollator: Bewoners hebben bij de gemeente extra aandacht gevraagd voor het 
creëren van (goede) op- en afritten voor mensen die met een rollator lopen. Er wordt een 
inventarisatie gedaan. 

!
2. Veiligheid  

De heer Jan de Haan van het Veiligheidsteam van de gemeente Hoorn houdt de presentatie 
‘Samen sterk voor een veiliger Hoorn’ over de veiligheid in onze gemeente. Naar aanleiding van 
een 17e positie op de Gemeentelijke Veiligheidsindex is de gemeente middels een veiligheidsscan 
gaan kijken waarom Hoorn zo slecht uit de bus komt. Het blijkt dat de grootste problemen in de 
Grote Waal en de Kersenboogerd zijn. De veiligheidsambitie bestaat uit het aanpakken van 
woonoverlast, het aanpakken van geluidsoverlast en het zoeken van partnerschap.  

Problemen     Doelen 

– Stad (opbouw, structuur)   - Uitgaansoverlast aanpakken 

- Uitgaan (vernieling, geweld)  - Woonoverlast aanpakken 

- Drank & drugs (gebruik, handel)  - Partners zoeken (bv. HIT-team) 

!
De grootste problemen zijn in Grote Waal en Kersenboogerd. In de binnenstad is er voornamelijk 
last van uitgaansoverlast. In 2012 zal er cameratoezicht komen op de drie slooproutes. Op de 
Koepoortsweg werkt het veiligheidsteam al samen met een buurtwacht. 

De overlast van de coffeeshops is stukken minder nu de vestiging op het Kerkplein zes maanden 
dicht is en er op de Dubbele Buurt extra toezicht wordt gehouden. 

Bewoners vragen aandacht voor de overlast van jongeren in de zogenaamde JOP’s. De heer De 
Haan raadt aan dit bij de wijkagent te melden. Stadstoezicht werkt maar tot 23.00 uur.  

!
PAUZE 

!
3. Voortgang dijkverzwaring 

Op deze bijeenkomst is Herman ter Veen van het Hoogheemraadschap weer 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 met een uitgebreide presentatie uit wat de status 



van het werk is. Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen van 
bewoners.  

Week 50 van 2011 zal de trap/opgang naar de dijk weer volgens de oude situatie worden 
teruggebracht. In het voorjaar van 2012 wordt de dijk afgewerkt met teelaarde en graszaad. Naar 
verwachting wordt in juni 2012 de laatste asfaltlaag aangebracht en gaat de dijk in juli weer 
open. In die maand volgt ook de afronding van borden/lijnen etc. De dijk zal voor de buurt 
feestelijk heropend worden. 

Vanuit de vergadering komt het verzoek om de vangrail te verlengen tot aan de trap zodat 
jongelui niet het talud af kunnen racen. Ze komen nu direct op het fietspad af. Daarnaast wordt 
gevraagd of het ZOAB uitgebreid kan worden tot en met het Julianaplein. De overgang naar het 
gewone asfalt wordt nu als vervelend ervaren. 

!
4.  Stadstoezicht 

De heren van Stadstoezicht zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Bewoners 
melden nog steeds klachten over bakken die te lang blijven staan, fietsen bij de OSG en overlast 
van jongeren bij de JOP’s. De Stadstoezicht meldt overal bovenop te zitten maar dat ze niet 
overal tegelijk kunnen zijn. Bovendien komen ze pas in actie na een bon via de Buitenlijn! 

!
Bewoners kunnen klachten, vragen en verzoeken kwijt bij de Buitenlijn 

0229 – 25 25 55 of 25 22 00 

!
De Stadstoezicht waarschuwt dat het inrijdverbod eind Venenlaan weer in werking is.  !
5.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur met de mededeling dat er op 13 januari een groot 
winterfeest gehouden wordt in ’t Slot. Iedereen uit de wijk is welkom.  

!
De volgende OLV-vergadering is op donderdag 16 februari in Wijkcentrum ‘t Slot. 
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