
 

      
                                          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: 

 

Datum:  26 februari 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  OSG, wat zijn de verbouwingsplannen van de school ,en 

wat merken de buren hiervan. De Locatiedirecteur dhr. P 
Snoek zal al de vragen beantwoorden. 

 

Pauze 

 

20:30 uur Informatie omtrent het riool Venenlaan. 

  

 Heeft u vragen over en voor wethouder Michiel Pijl, die 

kunt u ons laten weten. Michiel Pijl is op 30 april op ons 

overleg aanwezig om deze te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

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  

 6 maart, 20 maart, 3 en 17 april 

Opgeven kan voor donderdag 12:00 

uur op tel; 211420 De kosten zijn 

€7,50 voor 3 gangen menu. 

 

 

NIEUW, handwerk inloop , 

gezellig samen breien, haken 

of borduren.  

3 maart 14:00- 16:00 uur 

 

 

Wilt u cursus volgen of 

cursus geven? Neem dan 

contact op met 

olv.hoorn@gmail.com 

 

 

Iedere eerste maandag van de maand 

van 11:00 tot 12:00 zijn Manja 

Commandeur en Jos Ootes in het 

Praethuys, om al uw vragen te 

beantwoorden over de buitenruimte 

in onze wijk. 

Wijkverpleegkundige Mayke Wage-

maker is aanwezig. 

Woensdagochtend is het OLV vertegenwoordigt in het Praethuys.  

Van 10:00 - 12:00 uur.  

http://www.facebook.com/venenlaankwarter
mailto:olv.hoorn@gmail.com


	  

	  
 
 
 
 

Notulen OLV – 26 februari 2015  
 
Aanwezig:  
OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Martin Smienk,  Mirjam Hermarij–van 
der Haar  
• De heer P. Snoek (locatiedirecteur OSG) 
• Mevrouw Manja Commandeur (Wijkcoördinator) 
• Mevrouw  Eskes  (CDA) 
• Mevrouw Karin Hakhoff (VOCHoorn) 
• Circa 45 buurtbewoners 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van 
dank gaat uit naar de heer Snoek van de OSG, die speciaal van zijn vakantieadres terug is 
gekomen om een update van de verbouwingsplannen te geven.  
 
2. Mededelingen 
- Jacqueline van Hoorn deelt het goede nieuws dat het stemlokaal voor het Venenlaankwartier op 
18 maart 2015 in Praethuys ’t Slot is gevestigd. Een goede ontwikkeling die nog meer functie 
geeft aan het oude wijkcentrum. 
- De Jongeren Opvang Plek bij de Lidl wordt binnenkort weggehaald. Daar dit wat langer duurt 
dan verwacht, heeft het OLV een klacht ingediend. 
- De AED die voorheen binnen in Het Praethuys hing, is naar buiten verplaatst. Een goed initiatief 
want inmiddels is de AED al een keer nodig geweest. 
- Vanaf de maand maart komt er een Handwerkinloop in Praethuys ‘t Slot (elke dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur). Het is nog even afwachten of hier genoeg animo voor is. 
- In de nabije toekomst wordt de Eikstraat herbestraat. Hier is inmiddels een buurtoverleg over 
gehouden in ‘t Praethuys. 
- Intermaris is gestart met het renoveren van huizen aan het Julianaplein/Blocqueriestraat in 
verband met het upgraden van het energielabel van de woningen. Dit geeft enige overlast. 
- Er zijn geen uitgeprinte notulen beschikbaar op de vergadering. Wie de notulen van de vorige 
vergadering nog even in wil zien, kan hiervoor terecht op de website van het OLV. 
 
3. OSG 
Locatiedirecteur Peter Snoek is aanwezig om de bewoners op de hoogte te brengen van de gang 
van zaken rondom de verbouwing, die inmiddels in volle voorbereiding is. Reden voor de 
verbouwing is het gegeven dat het OSG van de noodlokalen af wil en goede huisvesting nodig 
heeft voor 1300 leerlingen (momenteel 1285 leerlingen). 
 
Daar het bouwbudget al is overschreden, dient de directie te bezuinigen op de plannen. Er is 
gekozen om te bezuinigen op vierkante meters, zodat de essentiële punten blijven gewaarborgd. 
De buurt is geïnformeerd over de plannen, waarbij de direct omwonenden een indicatie kregen van 
het project en er tevens gesproken is over communicatie en overlastbeperking. De wens van de 
heer Snoek is om in december 2015 te kunnen starten en eind 2016 klaar te zijn. Uiteraard zal er 
enige overlast zijn in verband met het bouwverkeer. De heer Snoek vraagt om input van 
buurtbewoners en hun ervaringen met voorgaande verbouwingen. Uiteraard staat veiligheid 
voorop. Bewoners met vragen of opmerkingen wordt gevraagd de school te mailen. 
 



In april 2015 zal de volgende buurtbijeenkomst plaatsvinden, waarbij een gedetailleerde impressie 
wordt getoond van het verwachte eindresultaat. Zoals het er nu naar uitziet zal de verbouwing in 
vier fases plaatsvinden: Hoofdgebouw,  Bontekoegebouw, Verbindingsbrug (transparant 4,5 meter 
hoog / 3 meter breed), Groenvoorziening. 
 
Een buurtbewoner vraagt om een open dag voor de buurt wanneer de verbouwing afgerond is. 
Het OLV maakt zich wel enigszins zorgen om de lichtvervuiling voor de buurt (met name als het 
licht blijft branden achter het glas ’s avonds en ’s nachts). De heer Snoek deelt mede dat de 
dienstwoning bewoond wordt door een medewerker. In geval van calamiteiten of vervelende 
situaties kan een beroep op de daar wonende conciërge worden gedaan.  
 
De heer Entius wijst de direct omwonenden op de mogelijkheid planschade in te dienen. Dit is ook 
gebeurd bij de bouw van de parkeergarage aan het Jeudje. 
 
Een aanwezige buurtbewoonster meldt dat het zicht wordt belemmerd wanneer je met de auto van 
de Pieter Florisstraat de hoek omgaat naar de Bontekoestraat. Er staat een hoog hek met hoge 
struiken. Snoek vraagt de bewoonster een mail te sturen. Ook de voorzitter vraagt de bewoonster 
om een mail met deze melding.  
 
4. Riool Venenlaan 
Het Hoogheemraadschap wil geen persdrukriool binnen 50 meter van de dijk. Om die reden is er 
ooit medegedeeld dat het riool naar de Venenlaan wordt verplaatst. Hier is echter nog steeds geen 
zekerheid over. Uit een mail van Jan van Kampen van de gemeente Hoorn blijkt dat er in ieder 
geval niets gebeurd voor 2017. Het OLV zit al een tijd achter wethouder Michiel Pijl aan om 
betere antwoorden op de vragen vanuit het Venenlaankwartier te krijgen. Waarschijnlijk wordt het 
oude riool niet helemaal uit de Venenlaan gehaald, maar wordt het gerelined (nieuwe voering). 
Het OLV blijft zich sterk maken voor helderheid aangaande dit onderwerp. Het duurt te lang. Er 
vallen gaten in het wegdek, delen van het riool zijn verzakt, de kwestie van de bomen blijft de 
gemoederen bezig houden en de aanwezige lantaarnpalen stammen nog uit het tijdperk dat de bus 
over de Venenlaan reed. Dat kan tegenwoordig een stuk energiezuiniger. De voorzitter vraagt de 
aanwezigen om vragen voor de wethouder alvast aan haar kenbaar te maken. 
 
De aanwezige buurtbewoners merken op dat het hun doel ook is om te participeren en ideeën te 
uiten vóór dat het plan klaar ligt. Er dient nu actie te worden ondernomen. 
 
De heer Entius merkt op dat bewoners ook eens naar het maandagmorgenoverleg in Praethuys ‘t 
Slot kunnen komen. Elke 1e maandag van de maand zijn Theo Roemer en Manja Commandeur 
aanwezig om vragen over de openbare ruimte te beantwoorden. Hij vindt dat er te weinig gebruik 
wordt gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
5. Rondvraag / vraagstuk volgende vergadering 
Een bewoonster uit de Alexanderflat vraagt aandacht voor overlast rondom de dijk / 
Julianapark. Er zijn de laatste tijd veel feesten en activiteiten bij met name Oranje Buiten. 
Daarnaast zijn er illegale feestjes in het gebied rondom het park. Het OLV is het er mee eens dat 
er voor gewaakt moet worden dat het geen evenemententerrein wordt. Het is raadzaam om bij 
overlast de Buitenlijn te bellen (0229-252555) 
 
Een aantal bewoners geven aan dat nog steeds een probleem is dat bewoners van de Venenlaan 
hun fietsen op de stoep zetten. De Stadswacht heeft hier al een paar keer actie op ondernomen, 
maar er verandert weinig. Mevrouw Hakhoff legt uit hoe dit kan (deze bewoners hebben geen 
toegang tot een achterom). Afgesproken wordt de fietsen toch zo goed mogelijk netjes te parkeren 
(zodat mensen met een rollator er langs kunnen) en te proberen het aantal fietsen te beperken. 
 
 
 
 



De volgende vergadering is op donderdag 30 april. Wethouder Michiel Pijl zal hierbij aanwezig 
zijn. Het OLV vraagt de buurtbewoners om eventuele vragen door te geven, zodat deze vooraf aan 
de wethouder kunnen worden doorgegeven. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar 
Jacqueline van Hoorn per mailadres: olv.hoorn@gmail.com 
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