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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:  26 april 2012    
 Plaats:  ’t Slot v. Beijerenstraat 89   
 Tijd:  19:30 uur!!!!! !
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar!             Let op!!! We starten eerder! !
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: !
- 19:30 uur  Welkom en mededelingen  
    !
- 19:30 uur  Hoogheemraadschap; Herman ter Veen over de stand van zaken  
   betreffende de werkzaamheden aan de dijk. !
-    20.00 uur  Dhr. Sander Gerritsen van de Archeologische dienst West-Friesland, geeft een  

lezing “Dwars door dijk” over de vondsten tijdens de 
verzwaringwerkzaamheden. !

-  21:15 uur  notulen 16 februari 2012 
  
- 21.30 uur :  Rondvraag & afsluiting !!!
Volgende vergaderdatum is: 28 juni 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 OLV - 26 april 2012  

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

• Herman ter Veen (HHR) 

• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente) 

• Piet Bruijns (Gemeente/PVDA) 

• Tamar Steens (Stichting Netwerk) 

• Martien Schurink (Gemeente/Fractie Tonnaer) 

• René Assendelft (Gemeente /Fractie Tonnaer) 

• Co Huisman (Wijkagent) 

• Circa 20 buurtbewoners 

Afwezig met afbericht: Leny Mollema (Gemeente/CDA), mevrouw Zwietink 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het woord wordt direct 
gegeven aan Herman ter Veen van het Hoogheemraadschap, daar deze het overleg vervroegd 
dient te verlaten. 

2. Voortgang Dijkverzwaring  

Herman deelt mede dat alle werkzaamheden volgens plan en op schema verlopen. Momenteel 
worden de laatste grondwerkzaamheden uitgevoerd, waarna de aarde kan worden ingezaaid. 
Begin juni wordt de asfaltverharding aangebracht, inclusief de opritten. Tot slot worden in de 
maand juli de belijningen aangebracht. De nu nog aanwezige korrelverharding (die is gaan 
golven omdat mensen er al overheen gaan) wordt nog rechtgetrokken. 

!



Op de vraag of het bruggetje terugkomt, antwoordt Herman dat deze zeker terugkomt, echter dat 
er eerst een dam wordt gerealiseerd omdat de dijk nog gaat zetten.  

René Assendelft vraagt of er aandacht wordt besteed aan het feit dat de werkzaamheden straks 
zijn afgerond, nadat dit jarenlang voor overlast heeft gezorgd voor de buurtbewoners. Herman 
beaamt dat er een feestelijke opening zal plaatsvinden. 

Buurtbewoners merken nog op dat de op- en afritten nu wel erg steil zijn. In de oude situatie 
kende de helling een aantal horizontale stukjes, zodat er een pauze kon worden aangebracht voor 
mensen met een rollator, rolstoel of ouderen op de fiets. Herman deelt mede dat alle schuintes 
binnen de normen zijn gehouden, maar zal dit opnemen met de bouwdirectie. 

De voorzitter vraagt ook Manja Commandeur te informeren naar de normen, toegestane steiltes 
en de mogelijkheden om weer horizontale plateautjes aan te brengen. Jacqueline en Manja zullen 
dit samen aankaarten bij de verkeersdeskundige van de gemeente, Vincent Evers.  

Een bewoonster merkt op dat het ook onmogelijk is om met een rollator bij de bushalte te komen. 
Dit heeft meerdere oorzaken (plassen, modder, troep en paaltjes). Gonda deelt mede dat de 
bushalte nog wordt verplaatst. 

Er komen drie op-/ingangen naar het park, waarvan er twee redelijk steil zijn. De middelste 
wordt flauw, maar dient daardoor wel dieper het park in te lopen (juist met het oog op 
rolstoelgebruikers etc.). Ter hoogte van de Willemsweg (bij de dam) en ter hoogte van de 
scouting komt een trap (in totaal twee trappen). Ook de dynamische afsluiting wordt weer 
teruggeplaatst in verband met de veiligheid voor bezoekers van het strand. 

Voor de bouwvak zullen alle werkzaamheden zijn afgerond. Daarna worden in het najaar de 
bomen bij de Schelphoek teruggeplaatst. De bomen van de Willemsweg kunnen voorlopig niet 
worden teruggeplaatst omdat daar een persleiding is aangebracht. Wanneer deze wordt verplaatst 
(richting Venenlaan) komen er bomen terug. Dit zal waarschijnlijk gelijktijdig met de 
herinrichting van de Willemsweg gebeuren. 

!
3. Politie 

Co Huisman is aanwezig voor eventuele vragen of opmerkingen omtrent dingen die de politie 
aangaan. Hij dient nogmaals te verduidelijken dat er een verschil is tussen politie en stadswacht. 
De stadswachten rijden, fietsen of lopen veelvuldig door de wijk om te handhaven. Zij hebben de 
bevoegdheid om mensen staande te houden en te bekeuren. De heer Entius meldt ‘overmatig 
bevissen’ van de Draafsingel. De stadswachten doen daar niets aan, wanneer hij belt, krijgt hij te 
horen dat hij de politie moet bellen. Co Huisman geeft aan dat de heer Entius moet bellen als hij 
op dat moment ziet (en weet) wie de daders zijn van eventuele vervuiling of overlast.  

Uit recente gegevens blijkt overigens dat het zeer rustig is in het Venenlaankwartier.  

!



Klachten, vragen en verzoeken aan de Stadswacht? Bel de buitenlijn! 0229 – 25 25 55 

4. Notulen en mededelingen 

De notulen van de vorige vergadering worden door de aanwezig accoord bevonden.  

De voorzitter deelt mede dat het OLV twee brieven heeft verzonden aan de gemeente. De eerste 
betreft een bezwaar tegen de overplaatsing van Tamar Steens van Stichting Netwerk van het 
Venenlaankwartier naar de wijk Risdam. Het OLV betreurt dit ten zeerste, met name de gang van 
zaken. De tweede brief betreft het continu opofferen van stukken van het Julianapark. Dit park 
dat oorspronkelijk bedoeld is als wandelpark wordt steeds kleiner door het gedoogde ‘landje pik’ 
beleid dat er gevoerd lijkt te worden. In het verleden zijn hier harde afspraken over gemaakt, 
maar op de een of andere manier zijn die nergens meer te vinden in het gemeentehuis. 

Een groot deel van de grond is inmiddels al opgeofferd ten behoeve van de watersportvereniging, 
de voetbalvereniging, Aquadance, woningen Binnenluiendijk, Kemphaan, UMTS-mast, 
Brandweerkazerne etc. Samen met het OLB verzoekt het OLV burgemeester en wethouders 
verdere aantasting van het park te voorkomen. 
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PAUZE 
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5.  Lezing Archeologische Dienst 

De heer Sander Gerritsen geeft de interessante en boeiende lezing ‘Dwars door de doik’ over de 
vondsten tijdens de verzwaringwerkzaamheden. 

De heer Bruijns vraagt na afloop of het mogelijk is om deze bijzondere (toeristische) gegevens 
op informatiebordjes langs de route te zetten (als in natuurgebieden). Sander neemt dit op met 
zijn collega’s.  

6. Rondvraag en sluiting 

- Vrijwilliger Hollandia: meldt dat een verlichtingspaal in het park (pad bij het kunstgrasveld, 
vanaf het ABC richting schietbaan) al bijna een jaar niet werkt. Hij heeft herhaaldelijk de 
buitenlijn gebeld, maar er is tot nu toe niets gerepareerd. Wijkcoördinator Manja Commandeur 
noteert het euvel en zal dit intern doorgeven. 

- De heer Entius vraagt wanneer er nu eindelijk een glasbak bij de Lidl komt. Dit is al 
herhaaldelijk aangekaart bij de Lidl, maar tot nu toe is er nog geen bak geplaatst. Waarschijnlijk 
wil Lidl de bak niet op haar eigen terrein omdat het de hekken na sluitingstijd dicht wil kunnen 
doen. Wordt vervolgd. 

!
De volgende OLV-vergadering is op donderdag 28 juni 2012 in Wijkcentrum ‘t Slot. 
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