
 

 

 

 

Notulen OLV – 24 november 2016  

Aanwezig:  
OLV: J. van Hoorn (voorzitter), G. de Vries 
Gemeente Hoorn: De heer J. Nieuwenburg (burgemeester), de heer S. Yuksel 
(beleidsadviseur), Annelies Peerdeman (gemeente Hoorn), Manja 
Commandeur (wijkcoördinator), Co Huisman (wijkagent)  
    ongeveer 30 wijkbewoners 

 
1. Kennismaking nieuwe burgemeester 
Na opening van de vergadering heet de voorzitter iedereen van harte welkom en geeft zij het woord 
aan Jan Nieuwenburg, die sinds 17 mei 2016 de nieuwe burgemeester van Hoorn is. Zijn 
portefeuille bevat: openbare orde en veiligheid, integriteitbeleid, regionale samenwerking, inkoop 
en aanbesteding, onderzoek en statistiek, integrale veiligheid, juridische zaken en bestuurszaken.   
 
Jan Nieuwenburg vertelt in het kort over zijn loopbaan tot nu toe. In de laatste jaren heeft hij zijn 
sporen verdiend als wethouder en gemeenteraadslid in Haarlem. Op dit moment is hij druk met een 
intensief inwerkprogramma, waarbij hij zowel binnen als buiten de muren van het stadhuis al vele 
interessante inwoners van Hoorn heeft mogen ontmoeten. De burgemeester geeft aan de 
betrokkenheid van burgers zeer belangrijk te vinden en is van mening dat dit sterker kan. Daarnaast 
wil hij hard werken aan een verdere ontwikkeling van Hoorn als centrumstad en wijst hij op het 
belang van samenwerking met de regio Amsterdam op het gebied van bereikbaarheid, toerisme etc. 
Vooral de bereikbaarheid van Hoorn is enorm belangrijk voor de toekomst. De gemeente Hoorn 
stuurt daarom zeker aan op (eventueel gefaseerde) doorgang van het project N23. 
Ook voor een goede trein-/busverbinding van en naar Hoorn kiest de gemeente een sterke positie in 
de discussie. Alleen met een goede bereikbaarheid blijft Hoorn interessant als woonplaats voor 
jonge, goed opgeleide mensen en voor mensen die kiezen voor stedelijk wonen en door de schaarste 
en prijsstijgingen in de metropool iets verder gaan kijken dan Amsterdam. 
 
Vanuit de vergadering komt de opmerking dat ook hbo-opleidingen zeer welkom zouden zijn in 
Hoorn. West-Friesland is een kennis innovatieve regio en moet er meer aan doen om mensen te 
boeien en te binden. Ook wordt er een opmerking gemaakt over de winkelleegstand in Hoorn. Een 
ontwikkeling die de stad er niet aantrekkelijker op maakt. De burgemeester geeft aan dat de 
tegenwoordige korte termijn huurcontracten de kwaliteit van de winkelstraten geen goed doen en 
onderlinge samenwerking tussen ondernemers en het maken van kwaliteitsafspraken essentieel is. 
Het bieden van een stukje beleving is daarbij belangrijker dan ooit. Realistisch gezien zal een deel 
van de leegstand echter niet worden opgelost en daarom is het belangrijk dat bestemmingsplannen 
kunnen worden gewijzigd, zodat panden een andere functie kunnen krijgen (wonen/kinderopvang).  
 
Martien Schurink weet dat er gemijmerd wordt over één grote WF-gemeente en vraagt zich af 
wanneer de zeven gemeentes gaan fuseren. Jan Nieuwenburg deelt mede dat het hier meer om een 
hechte samenwerking gaat en we binnen tien jaar echt geen grote WF-gemeente hebben. Het wordt 
echter wel een kwestie van delen. Het voorzieningenniveau voor de hele regio kan alleen in stand 
worden gehouden wanneer de rekening wordt gedeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. Hoorn dementievriendelijk 
Selami Yuksel, beleidsadviseur van de gemeente Hoorn, vraagt de vergadering aandacht voor het 
project ‘Hoorn dementievriendelijk’. Insteek hierbij is er voor te zorgen dat mensen met dementie 
actief bij de samenleving betrokken blijven. Voor mensen met dementie betekent dit een omgeving 
die hen erkent en aanvaardt en waarin vooroordelen en taboes worden doorbroken. Niet alleen zal 
hierdoor de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren, maar ook die van 
mantelzorgers zoals partners, familie en vrienden. De gemeente Hoorn werkt in een zogenaamd 
‘dementienetwerk’ samen met een aantal partners, waaronder Geriant, Wilgaerden, Omring 
Thuiszorg, MEE & de Wering, Ouderenraad Hoorn, Vrijwilligerspunt Westfriesland, Alzheimer 
Nederland afdeling West-Friesland, Martha Flora, Het Risdamhuis, Bibliotheek Hoorn en Stichting 
Netwerk.  



 
 
 
 
 
Daar dementie een landelijk groeiend probleem is heeft de Hoornse gemeenteraad akkoord gegeven 
op het project ‘Zorgzame samenleving’. Het actieplan omvat drie punten: 

1. Dementievriendelijke stad maken  
2. Mantelzorgers ontlasten (in kaart brengen, respijtzorg bieden) 
3. Vrijwilligerswerk motiveren 

 
Om signalen van dementie eerder te herkennen is men bezig met opzetten van een grote 
bewustwordingscampagne waarbij de hulp van elke inwoner van Hoorn wordt gevraagd. Een stukje 
waarneming/waakzaamheid die geactiveerd wordt door informatie, trainingen, workshops, thema 
bijeenkomsten, dementalent etc.) Om het publiek te bereiken is er onder meer een website 
(1.Hoorn), informatie in het Westfries Weekblad, aandacht in de gids van Stichting Netwerk. 
Herhaling is belangrijk om de informatie op te laten vallen. 

 
Een actieve houding van elke burger is ontzettend belangrijk om het project te laten slagen. Bij een 
‘niet pluis’ gevoel is het goed om actie te ondernemen en via de website 1.HOORN een melding te 
maken (gebiedteams). Vanuit de vergadering worden enkele negatieve ervaringen gedeeld, waarbij 
gedane meldingen niet werden opgevolgd. De heer Yuksel geeft aan dat het opzetten van 1.HOORN 
een proces is waar hard aan gewerkt wordt. Hij betreurt de negatieve geluiden en zal dit serieus 
oppakken. 
 
De heer Yuksel vraagt de vergadering met hem mee te denken. Alle tips en ideeën zijn welkom. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er gedacht is aan: 

- Training vrijwilligers in wijkcentra 
- Concrete projecten in de wijk 
- Informeren en inzetten van scholieren van middelbare scholen 
- Reportages/interviews in personeelsbladen / nieuwsbrieven van bijvoorbeeld Deen / AH / 

Intermaris om zo personeelsleden bewust te maken  
 
Een bewoner vraagt wat de gemeente kan betekenen voor mantelzorgers. De heer Yuksel noemt het 
bieden van respijtzorg. Wanneer er signalen binnenkomen dat iemand overbelast raakt, wordt die er 
even tussen uitgehaald en wordt er voor goede, professionele vervanging gezorgd. Er wordt goed 
gekeken naar wat de behoeften zijn en wat de mogelijkheden zijn. Denk aan dagopvang of een 
maatje aan huis.  
 
De heer Yuksel benadrukt tot slot nogmaals hoe belangrijk is dat iedereen zich bewust is van dit 
groeiende probleem, bewoners zich betrokken voelen bij dit project en alle burgers een 
verantwoording hebben. Daarbij kan men als goede oplettende buurman of buurvrouw al het 
verschil maken.  
 
Wie nog ideeën of suggesties heeft kan dit altijd kenbaar maken via 1.HOORN of via de 
agendacommissie van het OLV: info@olvhoorn.nl. 
 
 
 
 
 
 

De volgende OLV-vergadering vindt plaats op 16 februari 2017. 
  


