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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:  29 november 2012    
 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  
    !
- 20:05 uur   Mevrouw Tinie Mulder komt uitleg geven over het NK wielrennen dat in 
    Hoorn gehouden wordt op 9 juni 2013. !
-      Pauze !!

20:30 uur Dhr. Rijswijk heeft ter gelegenheid van het weer opstellen van de 
Schellinkhouterdijk een verhaal geschreven over de dijk. Dit verhaal willen 

 wij graag met u delen. !
-    22:00 uur  Rondvraag en afsluiting  

  !
Volgende vergadering is op donderdag 28 februari 2013 !
Open Eettafel: Geachte wijkbewoners de Open Eettafel is weer van start gegaan. Een heerlijke maar 
vooral gezellige 3-gangen maaltijd, in ’t Slot.  
De kosten voor de maaltijd bedragen € 7,50 !
De eerst volgende maaltijd is op vrijdag 7 december om 17:00 uur. !
U kunt zich opgeven tot donderdag 12:00 uur via tel: 211420 !!
Met vriendelijke groet, !
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier, 
Email :  olv.hoorn@gmail.com 
Per adres: Van Akerlakenstraat 1
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Notulen OLV – 29 november 2012  

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

• Martien Schurink (raadslid) 

• Circa 15 buurtbewoners 

• Manja Commandeur (gemeente) 

Afwezig met afbericht:  Bert van Dijkhuizen, Mirjam Hermerij. 

!
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Jacqueline begint met de 
vraag of er bezwaar is tegen een paar wijzigingen in de agenda. Als eerste het woord geven aan 
de wijkagent Co Huisman, die op zijn vrije avond toch naar ons overleg is gekomen. Er worden 
gevraagd of het mogelijk is om op de Draafsingel de snelheid te controleren. Omdat de 
Draafsingel geen hoofdweg is zal dit waarschijnlijk niet gebeuren. Dhr Huisman gaat het wel 
aangegeven. De verwachting van ons was dat er vragen zouden komen over de huisoverval in de 
Crabstraat maar dit bleek niet het geval een bewoner gaf aan dat dit waarschijnlijk komt door het 
burgernetwerk waar al na een paar uur werd aan gegeven er iemand was aangehouden.  

!
De beurt was nu aan stadstoezicht. Annie Blauw was hier de afgevaardigde er waren meer 
opmerkingen dan vragen. De meeste mensen ergeren zich aan het tegen de richting rijden op de 
Schellinkhouterdijk. Er wordt wel bekeurd maar je kan er niet de hele dag staan. Dhr Rijswijk 
had het een en ander verwoord in een verhaal dat vooral aangaf dat met een lach en een 
vriendelijk gebaar de verkeersregelaars meer geaccepteerd worden. 

Een mevrouw van de Boelisstraat gaf aan dat het moeilijk parkeren is op koopzondag. Terwijl er 
in de Boelisstraat parkeervergunning parkeren is. Er wordt tijdens koop zondagen in de stad 
gecontroleerd en niet in de wijken. Dit is een keuze gemaakt door de beleidsmakers. 

Magdy is er scherp op maar loopt wel tegen het beleid aan.  

Klagen bij het KCC heeft volgens de bewoner geen zin, de telefonist is erg onvriendelijk. 



Manja Commandeur geeft aan om toch vooral ook deze klachten door te geven aan mevrouw 
Den Boestert, zij is hoofd van het KCC. 

Er worden door dhr. Entius ook vragen gesteld over de route die Sinterklaas aflegd. Omdat de 
beste man stee vast klem loop op de markt aan de Nieuwstraat. Is hier niet iets aan te doen. Wij 
weten het niet.  

Outdoor Stereo Festival, de organisator Rob van der  Molen komt met de vraag wat de mensen er 
van zouden vinden als het festival eerder in het jaar gehouden wordt. Hij wil graag op 29 juni 
omdat er in augustus meerder festivals zijn en het moeilijk is om artiesten te boeken. Ook de te 
huren spullen zijn dan slecht verkrijgbaar. Het grootste bezwaar ook van het OLV is dat de 
sporen die het festival achter laat de hele zomer voor problemen zorgt. En als het festival aan het 
eind van het vakantieseizoen plaats vindt is dit niet zo erg. Ook de duur dat het park niet 
toegankelijk is moet korter, 10 dagen is te lang. Ons advies van vorig jaar om op het parkeer 
terrein na de uitgang nog toiletten te plaatsen was dit jaar genegeerd wat als resultaat gaf dat je 
op straat moet zijn om er voor te zorgen dat je eigenstraat niet als openbaar toilet werd gebruikt. 
Gelukkig kregen wij ook bijval van dhr. Entius die dit probleem oom heeft, 

Rob krijgt het advies om een persbericht uit te doen gaan met de mededeling dat het festival 
eerder is volgend jaar en dan te kijken hoe de reacties hier op zijn. Of anders gaan we het nog een 
keer proberen maar als het dan weer verkeerd gaat dan moet dit de laatste keer zijn  vroeg in het 
jaar.  

!
2. Het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor de Jeugd. 

Mevrouw Tinie Mulder komt ons alvast voorbereiden op zondag 9 juni 2013 wanneer de 
Draafsingel, en de Oosterpoort in onze wijk een onderdeel zullen zijn van het parcours 
waarop jonge wielrenners tussen de 8 en 14 jaar hun strijd zullen uitvechten. 

Mevrouw Mulder wil graag dat de bewoners al op tijd  op de hoogte zijn omdat er ook 
zeker 10.000 toeschouwers verwacht worden. Bewoners langs het parcours krijgen nog 
een brief hierover bezorgt.   

3. Tijdens de pauze nemen we alvast de mededelingen door. 

De dijk: er komen leuningen langs de trappen. Er wordt aan een oplossing gewerkt voor 
het bereiken van de Total voor brommer en scooter. En er komen lantaarnpalen, alleen 
weten we nog niet wanneer. Het fietsgootje lans de trap bij de scouting komt er niet, 
misschien moeten dit bij de gemeente proberen. 

Hoe het hoogte verschil bij het Julianaplein opgelost gaat worden is nu nog niet bekent dit 
gaat bekeken worden als de dijk zich heeft gezet. 

!



Verder moeten we de zaken die het Julianapark en Schellinkhouterdijkpark betreft blijven 
volgen en alert blijven dat het wel een park blijft. 

Havenvisie de wittevloot vooral niet in de historische haven maar misschien wel naar 
Kaap Maria?  

Er gaat 160.000 euro naar onderhoud en verbetering van het park, hiervoor was een 
informatieavond belegd, waar buurtbewoners hun zegje konden doen. 

In de conceptnota zwaarverkeer binnenstad was een van de oplossingen voor de bussen 
om deze door een gedeeltelijk gedempte Draafsingel te laten lopen. Gelukkig was geen 
van de aanwezige hiervoor. En waren wij heel blij dat dit stukje historisch Hoorn met 
bomen behouden is. 

Notulen van de  27-9-12 is goed gekeurd met de aantekening dat dhr. Entius nog steeds 
wacht op de glasbak bij de Lidl.  Hij heeft de toezegging van Michiel Pijl dat hij de 
glasbak mag openen na plaatsing. De glasbak komt er alleen is nog geen datum. En het 
zou sneller gaan als de Lidl zou mee werken. Na dit alles krijgt dhr. Rijswijk het woord. 

Een boeiend verhaal over zijn leven langs de dijk in onze wijk. Enkele van de 5 bewoners 
van de Willemsweg vielen hem bij of gaven aanvulling. Voor de andere bezoekers was het 
aangenaam om mee terug te worden genomen in de tijd. 

Maar er was ook een kritische noot voor de dijkverzwaring. 

 Om 10 uur sluit Jacqueline de vergadering en nodigt de aanwezige uit om zaterdag naar de 
opening van de huiskamer te komen. 

Jacqueline vraagt de aanwezige om de beterschapkaart voor Mirjam te teken die met een mooie 
bos bloemen bij haar bezorgd gaat worden. 

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