
 
      

                                          Overleg Leefbaarheid 	  
                                          Venenlaankwartier    
 

 
                               UITNODIGING 

 
                                                           	  

	  	  	  	  	  	  	  Volg	  ons	  nu	  ook	  op	  facebook!	  	  http:/	  facebook.com/venenlaankwartier	  	  
	  

	  
	  
Wij nodigen u van harte uit voor de komende OLV-vergadering: 
 
Datum:  30 april 2015 
Locatie:  ’t Slot - Van 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  Rioolwerkzaamheden Venenlaankwartier 

Wethouder Pijl geeft uitleg over de rioolwerkzaamheden. 
Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over zaken 
die zijn portefeuille betreffen. 
 

Vraag:  
Kent u mensen die problemen ondervinden met de nieuwe regels omtrent 
de WMO. Of loopt u zelf ergens tegenaan in het kader van de nieuwe 
regelgeving? Het OLV inventariseert graag hoe het gaat in onze wijk.  
Mail uw reactie naar: olv.hoorn@gmail.com  
 
Agendacommissie Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier 
Mailadres: olv.hoorn@gmail.com 
Postadres: Van Akerlakenstraat 1 

 

Wist u dat? 
 
 
 
U	  elke	  woensdagochtend	  

welkom	  bent	  voor	  een	  kopje	  
koffie	  of	  thee	  in	  ’t	  
Praethuys?	  Loop	  eens	  binnen	  

tussen	  10.00	  en	  12.00	  uur!	  	  
	  

	  

De	  ‘open	  eettafel’	  weer	  plaatsvindt	  op:	  

1,	  15	  en	  29	  mei?	  	  

Opgeven	  kan	  uiterlijk	  tot	  12.00	  uur	  van	  
elke	  donderdag	  ervoor	  via	  
telefoonnummer:	  211420	  

Kosten:	  7,50	  voor	  een	  3-‐gangen	  menu.	  

	  

	  

Er	  op	  dinsdag	  3	  juni	  weer	  een	  

handwerkinloop	  is?	  U	  bent	  
welkom	  van	  14.00-‐16.00	  uur!	  

	  

	  

U	  een	  ruimte	  in	  ’t	  Praethuys	  
kunt	  huren	  wanneer	  u	  
bijvoorbeeld	  een	  cursus	  wilt	  

geven?	  	  Mail	  het	  OLV!	  

	  

	  

Op	  maandagochtend	  4	  mei	  om	  11	  uur	  

de	  wijkcoördinator	  voor	  het	  
Venenlaankwartier	  en	  de	  
wijkverpleegkundige	  weer	  in	  ’t	  Slot	  

aanwezig	  zijn?	  Stel	  ze	  gerust	  uw	  
vragen	  over	  wijkzaken	  of	  gezondheid.	  

Het	  OLV	  elke	  woensdagochtend	  tijdens	  de	  koffieochtend	  in	  ’t	  Praethuys	  
vertegenwoordigd	  is?	  U	  daar	  ook	  uw	  opmerkingen	  of	  vragen	  kunt	  
stellen?	  	  	  

Van	  10:00	  -‐	  12:00	  uur.	  	  



Notulen OLV – 30 april 2015  

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

• De heer M. Pijl (wethouder) 
• Stadswacht 
• Circa 30 buurtbewoners 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen 
Julianapark: Jacqueline van Hoorn deelt mede dat het OLV binnenkort in gesprek gaat met Volt 
Durfsport over de plannen voor de aanleg van een durfsportcentrum bij Kaap Marina. Het plan is om er 
een drijvende ’kantine’ neer te leggen, die wat betreft energievoorziening geheel zelfvoorzienend is. Dit 
centrum vormt de uitvalsbasis voor de durfsporters, maar is verder toegankelijk voor iedereen. Net als 
bij Oranje Buiten kan er wat gegeten en gedronken worden. De ponton, die de basis vormt van Volt, 
komt binnenkort al op zijn plek te liggen. Het OLV gaat ook een afspraak maken met de eigenaar van 
Oranje Buiten om hem te wijzen op de groeiende overlast van feesten en evenementen. 
 
RAC: De ingang van het RAC-terrein aan de Liornestraat wordt veranderd, zodat automobilisten beter 
in en uit kunnen rijden. Start: 4 mei 2015. 
 
OSG: De voorzitter vertelt dat het OLV een brief gestuurd heeft naar het OSG omdat het overleg het 
gevoel heeft niet goed geïnformeerd te zijn en er plannen blijken te zijn voor een extra verdieping op de 
gymzaal. Dit heeft de heer Snoek in de vorige vergadering niet vermeld. De heer Snoek is op zijn beurt 
niet content met het pamflet tegen de brug dat in de buurt rondom het OSG rond is gebracht. Het OLV 
heeft echter niets met het pamflet te maken en weet ook niet wie de initiatiefnemer is. Op 13 mei staat 
een nieuwe bewonersavond op de agenda. 
 
Verkeer Venenlaankwartier: Tijdens de vorige vergadering heeft Jacqueline van Hoorn de aanwezigen 
gevraagd of zij punten hebben voor de herinrichting van het Venenlaankwartier. Hieruit kwamen de 
volgende verzoeken naar voren: het verbeteren van de verlichting, overlast van de bomen, het vervangen 
van de bomen door exemplaren zonder besjes en het veranderen van de verkeerssituatie.  
Naar aanleiding van dit laatste punt ontstaat een kleine discussie tussen bewoners over de 
verkeersproblematiek in het VLK. Er is een handtekeningactie onder de bewoners gehouden om de 
Venenlaan weer open te maken. De voorzitter deelt hierbij mede dat het verkeersplan, zoals dat een 
aantal jaren geleden door deskundigen is opgesteld, er niet voor niets is. Het open gooien van de 
Venenlaan heeft geen zin en de enige oplossing is om te handhaven. Daarbij wijst zij ook op het feit dat 
de meeste overlast wordt veroorzaakt door het gedrag van bewoners uit de eigen wijk. De problematiek 
aan het einde van de Venenlaan zou wel verbeterd kunnen worden wanneer de straat wordt heringericht. 
De Willemsweg wordt regelmatig gecontroleerd. Een bewoner merkt nog op dat er bij de Oosterpoort 
geen verbodsbord staat en je zonder paaltjes niet kunt zien dat het geen doorgaande weg is. De voorzitter 
wijst de aanwezigen erop dat zij dit soort opmerkingen, klachten of suggesties elke eerste 
maandagochtend van de maand kwijt kunnen in ’t Praethuys. Naast Wijkcoordinator Manja 
Commandeur is dan ook de wijkagent aanwezig en iemand van de afdeling groenbeheer van de 
gemeente. Om verdere uitleg over dit onderwerp te geven, zal het OLV voor de volgende vergadering 
wethouder Bashara uitnodigen. 
 
Willemsweg wateroverlast: Er zijn meldingen van wateroverlast op de Willemsweg omdat het riool 
niet doorloopt. Hier wordt in opdracht van de gemeente door deskundigen naar gekeken. 
 
Outdoor Stereo: Jacqueline van Hoorn deelt mede dat in verband met de veiligheid de hele dijk van 
maandag voor tot dinsdag na het evenement wordt afgesloten. Dit jaar worden er 8500 bezoekers verwacht. 
Er komen twee in- en uitgangen met verkeersregelaars (parkeren bij BBN/Oranje Buiten en Nieuwe Wal). 
Het OLV heeft de organisatie gevraagd om er voor te zorgen dat bezoekers niet in de wijk parkeren en om 
meer wc’s te plaatsen. Een bewoner merkt op dat er ook rekening gehouden dient te worden met de 
hulpdiensten. 



 
3. Notulen 
De notulen van de vergadering van 26-02-2015 worden aangenomen met de opmerking dat het 
fietsenprobleem op de Venenlaan nog steeds overlast geeft. De vergadering vraagt de aanwezig stadswacht 
om hier extra aandacht aan te geven (ter hoogte van huisnummer 149-165). 
 
4. Rioolwerkzaamheden Venenlaankwartier 
Michiel Pijl, sinds 2010 wethouder in de gemeente Hoorn, geeft een korte uitleg over zijn portefeuille. 
Hiertoe behoren: onderhoud openbare ruimte, welzijn (wijkgericht werken), WMO (met name 
ouderenzorg), wonen, gemeentelijke dienstverlening en de kermis. Een positieve ontwikkeling volgens de 
wethouder. Voorheen waren alle taken versnipperd. Deze wijziging geeft de kans om alles wat nodig is 
voor gezinnen in een keer te regelen. Aan de andere kant is het een zeer grote verschuiving en daarmee een 
enorme organisatie om alles op de rit te krijgen. 
 
Riool: Het HHR wil geen persdrukriool binnen 50 meter van de dijk. Om die reden is er ooit medegedeeld 
dat het bestaande riool afgekoppeld moest worden en naar de Venenlaan zou worden verplaatst. Dit 
betekende dat de hele wijk hier voor open moest. Twee dingen hebben dit plan nu doorkruist. Ten eerste 
heeft het HHR gezegd dat afkoppeling overal geen eis meer is. Dat is prettig omdat dit miljoenen euro’s 
scheelt. Maar het is ook een nadeel omdat dit een mooie kans was om de wijk een complete opknapbeurt te 
geven. Ten tweede is de situatie gewijzigd omdat – doordat afkoppeling niet meer nodig is – in het 
Venenlaankwartier op een aantal plekken kan worden volstaan met het ‘relynen’ van het bestaande riool. 
De voordelen van relyning zijn dat het goedkoper is en de straat niet open hoeft. Op dit moment wordt het 
riool in de Grote Waal aangepakt. Dit project is gereed in 2016. Hierna neemt men een beslissing over het 
VLK. De aanwezige buurtbewoners merken op dat zij willen participeren en ideeën willen uiten vóórdat 
het plan voor het Venenlaankwartier klaar ligt. Zowel over de aanpak van het riool als de herinrichting van 
de wijk. De heer Pijl neemt dit mee en belooft dat hij in het najaar graag nogmaals  op het overleg komt om 
dit onderwerp te bespreken. De bewoners vragen of hij bij zijn volgende bezoek ook de technische man van 
het project mee wil nemen. 
 
Verlichting: Wethouder Pijl deelt tevens mede dat de verlichting groots aangepakt gaat worden. Dit houdt 
in dat 50% van de armaturen en 15% van de masten vervangen wordt. Dit project is gestart in de Risdam en 
op dit moment is de Kersenboogerd aan de beurt. Omdat de verlichting in het Venenlaankwartier steeds 
ouder wordt en er meer storingen komen, wordt ook hier de verlichting vervangen, zodat er minder uival en 
minder klachten ontstaan en uiteindelijk dus ook minder kosten voor de gemeente. Een bewoner merkt op 
dat het handig zou zijn als dit gelijk met het riool wordt aangepakt. De heer Pijl komt hier ook bij zijn 
volgende bezoek op terug. Ook over het onderwerp verlichting willen de bewoners graag meepraten. Wat 
zijn de uitgangspunten, wat voor verlichting, plaats van de verlichting et cetera. De heer Pijl geeft dit door 
aan de projectgroep. 
 
De heer Pijl deelt mede dat de gemeente moet bezuinigen vanwege een tekort op de begroting. Er zal niet 
bezuinigd worden op groenonderhoud, speeltuinen en strooiroutes. Maar wel op wegenonderhoud (behalve 
het asfalt), veegroutes en het legen van prullenbakken (25% van de prullenbakken in de stad verdwijnt). 
 
WMO: Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben de gemeenten in 2015 
zorgtaken gekregen en zijn zij verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, begeleiden van gezinnen 
(individueel), groepsbegeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf, passend onderwijs en re-integratie 
arbeidsmarkt.  Voor ‘vraag en antwoord’ aangaande al deze zaken, kunnen mensen zich wenden tot het 
online toegangsloket 1.Hoorn (www.hoorn.nl/1punthoorn). Een bewoner vraagt zich af of alles alleen maar 
digitaal geregeld kan worden. Dit met het oog op mensen die geen internet hebben/willen. De wethouder 
legt uit dat via natuurlijke beweging het aantal digitale aanvragen zal blijven stijgen en het aantal fysieke 
bezoeken en telefoontjes zal dalen. Uiteraard blijft deze dienstverlening ook toegankelijk voor digibeten. 
 
Qua onderwerp Wonen wordt er geklaagd over het feit dat Intermaris achterlijke huurverhogingen 
doorvoert na mutatie. De monopoliepositie van Intermaris is volgens de buurtbewoners niet gezond. 
Wethouder Pijl betreurt dit en legt uit dat dit onder andere veroorzaakt wordt door het regionale 
corporatiebeleid vanuit het Rijk en het gegeven dat investeren in de woningvoorraad natuurlijk geld kost. 
De gemeente heeft geen zeggenschap over Intermaris. Wel worden er de komende maanden nieuwe 



prestatieafspraken gemaakt tussen Intermaris en de gemeente Hoorn. Hierbij zullen onder meer de 
onderwerpen beheer, vernieuwing en leefbaarheid in de wijken besproken worden. 
 
Bewoners van de Venenlaan merken nog op dat graag zien dat het zebrapad hoek Crabstraat/Venenlaan 
weggehaald wordt. Dit omdat er te weinig parkeerruimte in de wijk is en dit zebrapad niet meer nodig is nu 
de brommershop weg is gegaan. Er staan nu een aantal nieuwe huizen. Hier is in 2014 al een briefwisseling 
over geweest met Harry Khelawan. Wethouder Pijl zal dit navragen bij Harry Khelawan. 
Bewoners van de Holenweg willen wel graag een zebrapad en voetpad richting de Lidl. De wethouder geeft 
aan dat dit afhangt van de verdere ontwikkelingen van het oude Philips terrein. 
 
Tot slot vragen bewoners nog de aandacht van de heer Pijl voor overlast van hangjongeren. Door het 
weghalen van de JOP is de overlast verplaatst. Deels richting KB. Ook in het Wilhelminapark is veel 
overlast. Dit behoeft absoluut aandacht. Wethouder Pijl neemt dit mee. 
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