
 
      

                                          Overleg Leefbaarheid 	
                                          Venenlaankwartier    
 

 
                               UITNODIGING 

 
                                                           	

Volg	ons	nu	ook	op	facebook!		http:/	facebook.com/venenlaankwartier		
	

	
Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering: 
 
Let op deze keer op WOENSDAG !!! 
 
Datum:  25 november  2015 
Locatie:  ’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         Outdoor Stereo, Rob v.d. Molen is aanwezig voor vragen. 
 
20:15 uur  Wethouder Pijl is aanwezig en zal uitleg geven over de 

rioolwerkzaamheden. Ook de stadsvernieuwing komt ter 
spraken. 
 

Vraag: wij willen graag Uw reactie op de oranjebak die we in januari 
krijgen. En het feit dat dan de grijze bak 1 keer per 4 weken wordt 
geleegd. 
 
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier, 
Email:  olv.hoorn@gmail.com 
Per adres: Van Akerlakenstraat 1 

Wist u dat? … voor de gezelligheid 
 
 
 
Inloop	voor	koffie	en	thee	is	
woensdagmorgen	van		
10:00-12:00		
	

	

Dat	de	‘open	eettafel’	er	weer	is	op	4	
dec,	18	dec	Kerstdiner,15	jan,	29	jan,	
12	febr	26	feb.	

	Opgeven	kan	voor	donderdag	12:00	
uur	op	tel;	211420	De	kosten	zijn	7,50	
voor	een	3	gangen	menu.	

	

	

	

	

Wilt	u	cursus	volgen	of	
cursus	geven?	Neem	dan	
contact	op	met	
olv.hoorn@gmail.com	

	

	

Maandag	7	december	om	11	uur	is	
weer	een	inloop	met	de	
wijkcoördinator,	voor	vragen	over	de	
buitenruimten.Ook	de	
wijkverpleegkundige	i	s	aanwezig.	

Woensdagochtend	is	het	OLV	vertegenwoordigt	in	het	Praethuys.		
Van	10:00	-	12:00	uur.		



 

 

Notulen OLV – 25 november 2015  

Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries. 
Afwezig: Co Huisman 

• De heer M. Pijl (wethouder gemeente Hoorn)   
• De heer Jan van Kampen (gemeente Hoorn) 
• Circa 50 buurtbewoners 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Outdoor Stereo  
Organisator Rob van der Molen is aanwezig om het evenement te evalueren met de bewoners. Een 
bezoeker meldt dat het niet duidelijk was dat er twee ingangen waren, dit zou volgend jaar beter 
aangegeven moeten worden.  
Er werd minder overlast in de wijk ervaren van parkerende automobilisten, hoewel er nog steeds 
verbetering nodig is, zoals verkeersregelaars die de stad kennen.  
Het gras in het park is lange tijd nogal sompig geweest, de regen is daar debet aan maar volgend jaar 
worden de paden eerder schoon gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt dat het jammer was dat de graszoden 
vorig jaar geen water hebben gekregen van de gemeente; het gras was dan eerder mooi geweest. 
Een bewoner merkt op dat er geruchten gaan dat het evenement twee dagen wordt, met de tweede dag 
Hollandse muziek. Rob deelt mede dat dit voorlopig niet gaat gebeuren.  
Het is volgend jaar de 10e editie en er zijn bewoners die wel een vrijkaartje willen. Rob gaat hierover 
nadenken en zal dit met het OLV bespreken. 
Complimenten voor Rob: het vuurwerk was mooi en goed zichtbaar bij Oranje Buiten. Applaus.  
Martien Schurink merkt nog op dat ze weinig geluid hebben gehoord en dat jammer was.   
 
Rioolwerkzaamheden Venenlaankwartier  
Michiel Pijl (sinds 2010 wethouder in de gemeente Hoorn) is aanwezig om een update te geven omtrent de 
onderwerpen Stadsvernieuwing en Rioolwerkzaamheden. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw is Hoorn 
snel gegroeid waardoor er nu veel huizen en flats aan onderhoud toe zijn. In de Grote Waal worden de 
sterflats deels gerenoveerd en deels gesloopt. De ondergrondse infrastructuur wordt geïnventariseerd en 
waar nodig aangepakt om dan weer voor lange tijd in orde te zijn. De groenvoorziening wordt aangepakt en 
hierbij wordt ook gekeken naar de veiligheid.  
Ook Intermaris renoveert in het Venenlaankwartier, waarna ook hier de groenvoorziening wordt aangepakt. 
De openbare verlichting wordt de komende jaren veranderd, waar mogelijk gaat dit gelijk met de 
rioolwerkzaamheden, zodat de straten niet tweemaal open hoeven. 
In 2017 wordt een begin gemaakt met de vervanging van de openbare verlichting. Op de doorgaande 
wegen wordt dit waarschijnlijk LED.  
 
De heer Jan van Kampen van het Ingenieursbureau van de gemeente Hoorn neemt het gesprek van Michiel 
over. De rioolwerkzaamheden gaan van start in 2017 en zullen tot 2030 duren. Het begin zal zijn het 
verplaatsen van het persdrukriool van de Willemsweg - via de Boelisstraat - naar de Venenlaan. Daar sluit 
het dan weer aan op het persdrukriool naar Wervershoof. Het pompstation aan de Willemsweg wordt 
volgend jaar opgeknapt. Voor veel straten in onze wijk betekent dit dat het riool geheel vervangen gaat 
worden, in andere gevallen wordt gekozen voor relyning. Voor de huizen aan de Boelisstraat is het van 
belang dat de woningen goed in beeld gebracht worden om schade tijdens en na de werkzaamheden 
duidelijk te hebben en waar nodig te voorkomen. Afgesproken is dat de bewoners tijdig op de hoogte 
worden gebracht van de werkzaamheden. Ook voor drainage in deze straat is aandacht om het water onder 
de woningen weg te krijgen (nr 8).  
 
Michiel Pijl benadrukt dat de werkzaamheden in goed overleg met de bewoners gedaan moet worden. 
 



 
 
 
Er wordt stankoverlast gemeld in de Mecklenburgstraat nr 7 en 9. Dit geeft het OLV door aan Intermaris. 
 
Bomen in de van Beijerenstraat: deze zorgen voor overlast. Omdat de bomen er echter al heel lang staan, 
kunnen ze niet zomaar weg. Hier wordt met zorg naar gekeken. Net als naar de scheefstaande bomen aan 
het begin van de Van Beijerenstraat. 
 
In de Eikstraat wordt er nog steeds veel overlast ervaren van ouders, die hun kinderen met de auto naar 
school brengen. 
 
Tijdens de rioolwerkzaamheden in de Eikstraat zijn in het verleden fouten gemaakt met de 
huisaansluitingen. 
 
Rondvraag 
 
Parkeren tijdens de Foodmarket aan de Holenweg.  
Forward claimde veel parkeerruimte voor spelers en toeschouwers. Dit was erg nadelig voor bezoekers en 
bewoners. 
 
Michel Smiers (bewoner Schoutenstraat) is bezig met energiebesparende voorzieningen en wil daar de hele 
straat bij betrekken. Hij vraagt mensen hem behulpzaam te willen zijn of te willen meedenken. Het OSG 
wil een deel van het dak beschikbaar stellen voor plaatsing van zonnepanelen. 
Mensen die mee willen denken kunnen dit aangeven via het OLV. 
 
Extra oranje bak. Het OLV stelt de aanwezigen de vraag wat ze vinden van de komst van een derde 
afvalbak. Reacties van bewoners graag via e-mail of in de brievenbus bij Praethuys ’t Slot. 
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