
 
      

                                          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 september 2013 
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  
  Outdoor Stereo festival, evaluatie. 
 
20:20 uur  Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO de gemeente 

is belast uitvoering van deze wet. Wat gaat er nu 
veranderen? Krijgt u nog de scootmobiel of huishoudelijke 
hulp? Dhr. Dennis Bruijns geeft de antwoorden. 

 
Pauze 
 

21:00 uur Na de pauze willen wij met u van gedachten wisselen over 
wat u graag op de agenda wil, of waar we extra aandacht 
aan moeten besteden. 

 
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	  

op	  dinsdagmiddag	  tussen	  
14:00	  en	  16:00	  en	  op	  
woensdagmorgen	  van	  	  

10:00-‐12:00	  	  
	  

	  

Dat	  de	  ‘open	  eettafel’	  er	  weer	  is	  op	  4-‐	  

18	  okt,	  1-‐15	  nov,	  13	  dec.	  	  

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

	  

	  

Spreekuur	  de	  Wering:	  iedere	  
1e	  	  dinsdag	  van	  de	  maand	  	  10	  

tot	  12	  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	  Theo	  Roemer	  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.	  	  



	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
Notulen OLV – 26 september 2013  

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

 
• Circa 15 buurtbewoners 
• Manja Commandeur (gemeente) 

 
Afwezig met afbericht:   Mirjam Hermarij. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom 
Mededelingen: Wij hebben Tamar Steens weer terug als opbouwwerker. Het OLV heeft een 
website olvhoorn.nl. 
Het mechanische blok op het Julianaplein wordt vervangen door een betonpaal, het blok is voor 
de brandweer niet meer nodig. Wij hebben nog aandacht gevraagd voor de oversteek voor 
fietsers naar de dijk ter hoogte van het Julianaplein. 
 
De evaluatie van het Outdoor Stereo. Organisator Rob van der Molen is aanwezig. Op ons 
verzoek zijn er extra toiletten geplaatst bij de Nieuwe Wal, dit lijkt wel geholpen te hebben bij 
het bestrijden van het wildplassen, helemaal uitgebannen is het niet maar iets minder is het wel. 
 
Opmerking  De voetganger beter begeleiden, ook door de wijk heen, Schouten straat en 
Emmapark worden genoemd, Rob geeft aan dat er extra mensen ingezet kunnen worden. 
Door de gunstige windrichting was er weinig geluidshinder in de wijk. 
( staatstoezicht geeft aan dat zij kunnen optreden tegen de overlast in het Emmapark door te 
bekeuren voor vervuiling, boete van 120€, artikel 5. 
Compliment voor het verloop van het festival, 7000 bezoeker hebben een fijn feest gehad. 
Wij hebben de vraag gehad om het festival weer naar augustus te verplaatsen ivm broedseizoen. 
Hier over is nu nog niets bekend. 
 
Een losse opmerking was dat er veel zwerfafval ligt in het park. 
 
Magdy Soliman van stadstoezicht is tevreden over wijk. 
 
Overlast van hangjongeren in het portiek van de OSG is er nog altijd, de mensen zijn er gewoon 
moe van, ze hebben het klagen zelfs opgegeven. Wij gaan hier in het wijkteam over praten. 
 
Mevrouw Lampe vraagt of je mag fietsen in het Julianapark, dit mag niet maar omdat zij slecht 
loopt en graag het water wil zien blijft ze toch fietsen. Jammer dat er geen uitheffing is voor deze 
kleine groep gebruikers. 
 
 
 
 
 



 
2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 
Dhr. Bruin is de schakel tussen politiek en gemeentes. De gemeente Hoorn werkt samen met de 
omliggende gemeentes, dit betekend dat het beleid het zelfde is. 
 
In 2007 krijgt de gemeente geld van de regering met de opdracht er bij om dit geld te verdelen 
onder de aanvragers van ondersteuning. De gemeentes hebben een half jaar de tijd om deze 
omschakeling te regelen. Vanaf januari 2008 krijgen ze ook het regelen van de huishoudelijke 
hulp erbij. 
Dit gaf in het beging veel onduidelijkheid en koste veel, ook omdat er veel bewaarschriften 
waren die door de rechter moesten worden beoordeeld. Veel mensen werden in het gelijk gesteld. 
De wet ging van tafel en er werd een nieuwe wet gemaakt. Waarin meer naar mensen wordt 
geluisterd en de voorzieningen worden aangepast aan de behoefte. 
De nieuwe veranderingen gaan in 2011 van start. 
Deze veranderingen zijn ook heel groot voor de medewerkers die hun gedrag moeten veranderen 
en veel trainingen en studie moeten volgen. 
 
Er wordt nu altijd een huisbezoek afgelegd en waar het mogelijk is worden familie en buren 
ingezet. De zelfstandigheid van de aanvrager is het belangrijkst. 
Er zijn nu veel minder bezwaarschriften en de nieuwe regels worden  en de manier van werken 
wordt door hulpvragers met een 8,4 beoordeelt. 
 
Er wordt door de persoonlijke benadering ook gesignaleerd dat de aanvrager eenzaam is, hier 
voor wordt dan een traject ingezet. Maar als de aanvrager niet wil, dus een zorg mijder is dan 
houdt alles op. Er kan dan alleen opgetreden worden als er gevaar voor de gezondheid is. 
 
Hoe om te gaan met mensen die al hulp hebben, vanaf 1-1-2012 zijn de nieuwe periodes in 
gegaan. Mensen die al een voorziening hebben krijgen die de komende 5 jaar ook. Wat er daarna 
gaat gebeuren met de hulp die deze mensen nu krijgen is nog niet duidelijk. 
 
De vraag of het ook mogelijk is dat er een soort voorziening kan komen voor fietsers, zodat 
mensen die slecht te been zijn wel mogen fietsen in bv het park.  
 
De parkeerkaart is iets heel anders bij uitzichtloosheid wordt de kaart automatisch verlengt 
anders volgt er een keuring om de 5 jaar. 
 
 
Mayke, coördineert wijkverpleegster vraagt ?????? 
 
Het duurt 6 weken voordat er een beslissing is omtrent de hulpvraag. Maar als er een 
spoedeisende situatie is dan wordt de er voor 8 weken in hulp voorzien waarna de aanvraag weer 
wordt bekeken. Bij ziekenhuisopname kan de tijdelijke hulp van 8 weken ook verlengt worden. 
Er wordt maatwerk geleverd. 
 
Mayke geeft de gemeente een compliment over het soepel verlopen van een hulpaanvraag die zij 
voor een cliënt heeft gedaan. 
 
Op 1 januari 2015 gaat er weer het van alles veranderen, het is alleen nog onduidelijk wat. 
 
Wanneer deze veranderingen duidelijk zijn zal dit worden gecommuniceerd. 
 
Ook de Persoon gebonden Budgetten gaan op de schop, er komen anderen zorgtaken soms komt 
de cliënt weer bij de WMO. Dit kan voor mensen soms financiële problemen geven door 
versnipperingen en onduidelijke regelgeving. 



 
Sinds 1 september is er in het gemeentehuis een arts die de medische kant van een aanvraag kan 
beoordelen. 
 
Er is veel duidelijk geworden maar er blijven ook nog veel zaken onduidelijk. 
 
 
Na de pauze gaan we over tot de wat er speelt in de wijk en wat er in de toekomst op de agenda 
wenselijk is. 
 
Het OSG,  er worden voor de nieuwbouw 17 bomen gekapt, waar staan die bomen en geeft deze 
kap niet nog meer geluidshinder? Advies aan de bewoners ga informeren waar die bomen staan 
en maak zo nodig bezwaar. Iedere bewoner moet persoonlijk bezwaar maken tegen de boomkap. 
 
De school heeft in het verleden belooft beide kanten van de Schoutenstraat te informeren over 
veranderingen of andere schoolzaken, dit gebeurt niet.  
 
In het portiek van de school houden zich regelmatig hangjongeren op, dit geeft veel 
geluidsoverlast. Op de vraag aan de school om dit portiek dicht temaken wordt geen gehoor 
gegeven. Nu de verbouwen er aan komt kan dit misschien meegenomen worden.  
 
De buurt vreest ook de loopbrug die de tweeschool gebouwen gaat verbinden, over de 
Bontkoestraat heen. Wordt dit de nieuwe hangplek. 
 
Wij gaan het OSG uitnodigen voor ons overleg in november. Ook gaan we bij netwerk aangeven 
dat de jongeren werker zich over de hangjongeren in het portiek moet buigen. 
 
Ook de politie en stadstoezicht zullen wij informeren. 
 
 
 Annemieke en Hilegonda opperen dat er misschien een buurtrommelmarkt kan worden 
gehouden om zo de socialencontacten te verbeteren. Dan kan er een bijdrage van 5 euro gevraagd 
worden en met dit geld dan potje opbouwen om speelvoorzieningen en groen te bekostigen. 
 
Het idee van een buurtrommelmarkt gaan we onderzoeken.  
 
Er wordt op 26 oktober en infomarkt gehouden in Praethuys ’t Slot om de activiteiten die nu in ’t 
Slot zijn nog een onder de aandacht te brengen en natuurlijk om gezellig met elkaar te praten. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
 
Om 21.45 uur sluit Jacqueline de vergadering. 
Volgende vergadering 28 november. 
 
Op 26 oktober is er een opendag in het Praethuys. 
 
 
Klachten, vragen en verzoeken aan de Stadswacht? Bel de buitenlijn! 0229 – 25 25 55 
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