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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 november 2009  
 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  
   U kunt zich opgeven voor het politiepanel. 
   Notulen 24 september 2009 !
- 20.15 uur  Wijktoezichthouder Magdy Solimanen, stelt zich voor en geeft toelichting over 

             onze wijk. 
- 20.30 uur         Bomenbeleidsplan, uitleg en informatie over de bomen in onze wijk door 
   Dhr. G. Koolen. 
- pauze !
-    21.20 uur  Mevrouw Van Weel en Dhr. Slippens geven uitleg over nieuw speeltoestel in 
   Julianapark en beantwoorden vragen uit de wijk, zo goed als mogelijk. 
    
    
- 22.00 uur :  Rondvraag & afsluiting !
 Volgende vergaderdatum is: 25 februari 2010  !!!
Met vriendelijke groet, !
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier, !
Email :  olv.hoorn@gmail.com 
Per adres: Van Akerlakenstraat 1 !
De agendacommissie van het OLV is op zoek naar versterking!!!
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier  

26 november 2009 

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

• Ellen van Ree (Intermaris) 

• Piet Bruijns (PVDA) 

• Wilfred Slippens (Gemeente) 

• Wim Mul (Fractie Tonnaer) 

• René van Assendelft (Fractie Tonnaer) 

• Levent Helelespe (PVDA) 

• Ron van Marle (Gemeente) 

• Mevrouw Van Berkum (CDA) 

• Magdy Soliman (Stadstoezicht) 

• Geert Koolen (Stadsontwikkeling) 

• Kees Sjerps (Stadsbeheer) 

• Circa 20 buurtbewoners 

Afwezig: Tamar Steens (Stichting Netwerk), Ron van Marle (Gemeente), Christiaan 
Verschoor (Stichting Netwerk), Tanneke van Wieren (Intermaris), Co Huisman (wijkagent), 
Inge Wiebes (VVD) 



1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De avond zou worden 
bijgewoond door Wethouder Cilia van Weel, maar die heeft zich afgemeld. Zij wordt 
vervangen door Wilfred Slippens, projectleider van de gemeente Hoorn. 

!
Mededelingen vanuit het OLV: 

Aanwezigheid VVD: Inge Wiebes zal de vergaderingen niet meer bijwonen, zij wordt in de 
toekomst vervangen door Bert van Dijkhuizen (gemeenteraadslid én bestuurder Wilgaerden). 

Outdoor Stereo Event: De voorzitter deelt mede dat na het vorige overleg er nog een 
evaluatie heeft plaatsgevonden met de organisatie. Daarbij heeft het OLV naar aanleiding van 
de vele klachten geadviseerd dat de gemeente bij een volgend Outdoor Stereo Event, van te 
voren contact opneemt met de bewoners van de Alexanderflat. Naar aanleiding van deze 
mededeling meldt een bewoonster van de Van Beijerenstraat dat zij veel overlast van het 
evenement heeft ondervonden op het gebied van parkeren, geluid en rommel (lege zakjes wiet 
etc.) Ook de test op vrijdag werd als storend ervaren in de wijk. Het idee wordt geopperd om 
een pendelbus in te zetten vanaf de IJsbaan. 

!
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering d.d. 24 september 2009 worden akkoord bevonden met in acht 
name van één opmerking: De heer ‘Van Dorst’ moet zijn ‘Cor Dorst’. 

!
3. Stadstoezicht 

De heer Magdy Soliman stelt zich voor aan de aanwezigen. Hij is sinds begin 2009 het 
gezicht van de wijk vanuit Bureau Stadstoezicht. De heer Soliman deelt mede zich bezig te 
houden met zaken als parkeren, honden, vuilniszakken etc. Aangezien de organisatie nog 
redelijk nieuw is, is het nog een kwestie van passen en meten. Soliman is regelmatig in de 
wijk te vinden en let de laatste tijd streng op het rijden tegen de richting in, het parkeren 
zonder vergunning en de veiligheid rondom de scholen. 

!
De heer Soliman ervaart het Venenlaankwartier als een rustige wijk, er gebeurt niet veel. 
Mochten de bewoners een beroep op hem willen doen, is hij bereikbaar via de Buitenlijn. Bij 
eventuele escalerende situaties in de wijk staat hij in direct contact met het biker-team, dat 
hem waar nodig te hulp kan schieten. 



De bewoners vragen extra aandacht voor de verkeerssituatie op het Julianaplein. Magdy geeft 
aan direct te zullen bekeuren wanneer hij een overtreding constateert. De boete bedraagt 35 
euro voor een fietser die tegen de richting in rijdt en 90 euro voor een automobilist. Een 
aanwezige vraagt of het gebied ook aangewezen kan worden als vergunninggebied. De 
vergadering is echter van mening dat dit gehandhaafd moet blijven tot aan de Boelisstraat en 
niet verder. Er komen anders alleen maar kosten bij voor de bewoners. De voorzitter deelt nog 
mede dat de extreme tariefverhoging van de parkeervergunningen door inzet van het OLV 
binnen de perken is gebleven. 

!
Mevrouw Vermeer geeft aan ook veel parkeeroverlast te ondervinden in de Sonckstraat omdat 
mensen uit de Venenlaan daar hun auto parkeren uit angst voor vandalisme. De heer 
Bodegrave  meldt dat hij last heeft van rolcontainers die door de medewerkers van de 
ophaaldienst zo neergezet worden dat ze de inritten blokkeren. Vaak blijven de bakken daarna 
ook nog dagen staan. Vaak kan hij niet weg met de auto zonder een bak te moeten verplaatsen. 
Bovendien is dit gevaarlijk bij calamiteiten. De heer Soliman raadt aan om dit terug te melden 
aan Holland Collect. De voorzitter vraagt of Stadstoezicht een bekeuring kan geven aan 
bewoners die hun bakken op dinsdag nog aan de straat hebben staan. De heer Slippens 
adviseert om de Buitenlijn te bellen en aan te geven om welke straten het gaat; de breedte van 
de rijbaan moet gewoon vrij zijn. Meldingen kunnen ook gedaan worden via e-mail: 
buitenlijn@hoorn.nl. 

!
Enquête nieuw wijkplan 

De voorzitter geeft aan dat er eerdaags een enquête wordt gehouden t.b.v. het nieuwe 
wijkplan. Bewoners kunnen daar suggesties in doen. 

!
!
PAUZE 

!



!
4. Bomenbeleidsplan 

De heer Geert Koolen (Stadsontwikkeling) en Kees Sjerps (Stadsbeheer) geven een 
presentatie van het nieuwe Bomenbeleidsplan. Dit plan is ontsproten uit een verzoek van 
Groen Links en de PvdA. Men vroeg in 2007 om een beleidsplan naar aanleiding van de 
ontstane commotie rondom het verwijderen van bomen. De heer Koolen deelt mede dat – ook 
al verdiende de manier waarop met bomen om werd gegaan in de afgelopen jaren geen 
schoonheidsprijs – de gemeente wel degelijk belang hecht aan het behoud van bomen. Om die 
reden is het Bomenbeleidsplan geschreven dat op 24 november op de agenda van de 
raadscommissie heeft gestaan en waar naar verwachting op 15 december door de raad een 
besluit over wordt genomen. 

!
Onder het motto ‘Ruimte voor bomen’ gaat het bomenbeleidsplan uit van optimale 
bescherming van Hoornse bomen via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met 
‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te beschermen en om bestaande 
boomstructuren te versterken. De bomenkaart wordt de onderlegger van het plan. Hierop zijn 
belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren vastgelegd. Deze boomstructuren zijn 
onderverdeeld in hoofdstructuur en secundaire structuur, waarbij de hoofdstructuur samenvalt 
met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal 
lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water.  

!
Zo is bijvoorbeeld de Joh. Messchaertstraat hoofdstructuur. Er is besloten om de kastanjes 
hier te laten staan. Mocht er een boom wegvallen dan wordt deze vervangen. Misschien wel 
door een vergelijkbaar soort in verband met bijvoorbeeld gevaar voor de 
kastanjebloedingsziekte. Over de bomen in de Van Beijerenstraat kunnen de heren Koolen en 
Sjerps niet zeggen: het gaat hier om een individuele straat en daar gaat het bomenbeleidsplan 
niet over. De bewoners geven aan veel overlast van deze bomen te ondervinden en al vijf/zes 
jaar bezig zijn om hier aandacht voor te vragen. De voorzitter van het OLV geeft aan hier 
tijdens het wijkteamoverleg over te spreken. 

!
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. 
Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse worden gemaakt, 
voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Hiermee wordt inzichtelijk welke effecten de 
beoogde maatregelen hebben. Ook moet er gewerkt worden volgens normen van de Lior 
(Leidraad inrichting openbare ruimte). Daarnaast gaat de gemeente werken met een 
bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. De 



gemeente Hoorn hanteert een bomennorm van gemiddeld 1,3 bomen per woning. Voor 
monumentale bomen geldt een aparte regeling. Zij genieten bescherming door de 
monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen. 

!
Er is ruimte voor een discussie met de bewoners waarin de heren Koolen en Sjerps de vragen 
en opmerkingen van de aanwezigen zo goed mogelijk beantwoorden. Ondanks de uitleg 
blijven de bewoners sceptisch. Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid na achterstallig 
onderhoud van bomen. Maar ook over hoe er omgegaan wordt met bomen. Als een boom weg 
wordt gehaald, is hij weg. Wat hebben we dan nog aan het beleidsplan? Dat zijn slechts 
woorden op papier. Achteraf kunnen we er als bewoners niets meer aan veranderen. Er staat 
geen straf op. 

!
Jan Kollen stelt nog een vraag m.b.t. de Eikstraat. Kees Sjerps geeft aan dat de bewoners plus 
gemeente er voor hebben gekozen om de bomen te handhaven en er wordt gezocht naar 
andere oplossingen voor de problemen in de straat. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een 
zwevend trottoir. 

!
De voorzitter vraagt nog of er ook 43 bomen terugkomen op de Willemsweg. De heer Sjerps 
gaat er vanuit dat de gemeente het Hoogheemraadschap hier aan houdt. Jacqueline van Hoorn 
verzoekt de gemeente om hier achter aan te gaan. De heer Koolen zal het OLV de naam geven 
van de collega die hier mee bezig is. 

 
5.  Speeltoestel Julianapark 

De heer Slippens (projectleider Gemeente Hoorn) presenteert het idee voor een speeltoestel in 
het Julianapark: een glijbaan van 5 meter hoog tegen de schietheuvel. Deze glijbaan wordt 
voor de lente gerealiseerd. De bewoners zijn enthousiast over het idee.  
Jan Kollen oppert dat het park zich uitstekend zou lenen voor een natuurspeelplaats. Hij gaat 
een idee hiervoor opzetten. Van Beijerenstraat: bewoners willen hier graag dat het 
basketbalveldje wordt gerenoveerd en er een betonnen tafeltennistafel komt. Ook wipkippen 
zijn welkom. 

De heer Ursem geeft aan last te hebben van hangjongeren op het speelterreintje op het 
Julianaplein (naast het trapveldje). Ze hangen op de speeltoestellen en laten troep achter, 
waardoor de kleine kinderen er niet meer veilig kunnen spelen. Hij verzoekt de gemeente om 
deze speeltoestellen te verhuizen naar de Van Beijerenstraat. 

De voorzitter neemt deze opmerking mee in het wijkplan.  



!
7.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar 
aanwezigheid. De volgende OLV-vergadering wordt gehouden op donderdag 25 februari in 
Wijkcentrum ‘t Slot.  

Mevrouw Van Berkum (CDA) bedankt de OLV-ers voor hun inzet in het afgelopen jaar en 
overhandigt een kleine attentie. Belangrijkste overwinning van 2009 is het behoud van ’t Slot. 
Het gaat goed met deze ‘huiskamer van de buurt’. En dat mag gevierd worden. 

!
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