
 

 
Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier 
 
UITNODIGING 
 
Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden, 
 
Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering: 
 
 Datum:  16 februari 2017   
 Plaats:         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 
 
- Notulen 24 november  2016 
 
 
-         1.Hoorn komt presentatie geven wat ze kunnen betekenen voor de oudere in     
             de wijk. 
            
 
- 21.00 uur PAUZE 
 
 
     Wethouder Theo van  Eijk, vervolg riool Venenlaankwartier 
 
 
- 22.00 uur : Rondvraag & afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier,        Email :  olv.hoorn@gmail.com 
 
 
Oproep :Wij zoeken versterking van de agendacommissie. 



Notulen OLV – 16 februari 2017 

Aanwezig: 
OLV: J. van Hoorn (voorzitter), G. de Vries
Aanwezig: Tamar Steens 1punthoorn, Co Huisman (wijkagent), Jan 
van Kampen gemeente Hoorn.ongeveer 30 wijkbewoners.

Opening vergadering en mededelingen: Wethouder Theo van Eijk staat op de agenda maar omdat 
de plannen rond het riool nog niet zijn afgerond is hij vanavond niet aanwezig. Hij heeft hiervoor zij 
excusses gemaakt en komt als de plannen rond zijn deze graag aan ons uitleggen. Jan van Kampen 
vult het ontstane gat op.
De afgelopen maanden hebben de bussen die voor de riviervaart nodig zijn de gemoederen bezig 
gehouden en ons van het overleg ook. Vergaderingen bijwonen en we hebben ook de handtekening 
van de petitie die wij vorig jaar hebben gehouden aan de wethouder raad encommissieleden 
overgedragen. Deze 1500 handtekeningen kwamen nog bij de 450 die we al eerder hadden 
overhandigd. Wij  zouden graag het park het park laten maar zo als het er nu gaat uitzien komen 
tussen half maart en half mei de touringcars op de Nieuwe Wal. Per 1 maart mogen er geen bussen 
meer in de binnenstad, dus ook bussen voor de bruinevloot komen op de Nieuwe Wal. 
Verkeersregelaars zullen in de genoemde tijd zorgen voor een soepele afwikkeling van het verkeer 
aan de Nieuwe Wal, ABC, Kleine Oost, en wat voor ons het belangrijkst is de Brandweer als er een 
uitruk is. We wachten het af. Wethouder Bashara komt op ons overleg op 20 april, wij hebben al 
ervaren wat er gaande is. Als er bewoners zijn die goed bruikbare ideeën hebben dan heel graag ook 
bij klachten graag melden aan de gemeente.

Er gaat een naamsverandering komen voor het overleg. Tijdens een voorzitters overleg is 
afgesproken dat we voortaan bewoners overleg gaan heten met dan de wijk er achter. In ons geval 
gaat het dus Bewoners Overleg Venenlaankwartier of BOV worden. Wij werken nog aan een ander 
logo maar hopen er op dat het in April klaar is.

1. 1punthoorn, Tamar Steens doet het woord haar collega en teamleider is helaas ziek.
1 punthoorn is ontstaan door bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Het is al gelijk 
duidelijk dat onze wijkbewoners nog lang niet allemaal hebben gehoord van 1punthoorn.
In 2015 is men van start gegaan met de teams. Het bestaat uit een jeugd, en een sociaal team.
De stad is verdeel in wijkteams, deze worden aangestuurd van uit de WMO. Binnen de 
teams zijn verschillende taken die verdeeld worden. Na een zogenaamd keukentafel gesprek 
wordt bepaald welke de hulp geboden gaat worden en voor hoelang. Ook kan het gebeuren 
dat er verschillende hulp moet worden geregeld. Bv rolstoel en huishoudelijke hulp of dat er 
ook op medisch gebied hulp nodig is. Ook bij financiële problemen of woningnood kan 
1punthoorn van dienst zijn.
Ook laat Tamar zien hoe op de website er uitziet zo dat bij een aanvraag deze niet geheel 
onbekend is. Als U 1punthoorn in tikt bij Google dan krijgt u gelijk deze site.
 Bij acute nood is er altijd een hulpverlener paraat.
Mocht de kennis in het team niet voldoende zijn dan worden zij bijgestaan door een expert.
Ten aller tijden staat het welzijn van de burger voorop.

Volgende maand worden de wijkkantoren feestelijk geopend. Voor onze wijk is het dichtst 
bijzijnde punt de bibliotheek in de Wisselstraat op dinsdag middag 13.30 tot 16.30 uur. 
Tamar bedankt voor je bijdrage.

Vragen aan Co Huisman de wijkagent.
Dhr Huisman begint zelf met de vraag of onze bewoners plekken in de wijk weten waar ze een 
slecht gevoel bij hebben. De volgende zaken werden geopperd Er rijden auto,s over het gras in 
het Julianapark. Antwoord  neem de kentekens op politie.nl dan kan je direct naar de wijkagent 
in het geval van het park is dit het team van de binnenstad. Meissen of Dekker. 
Ook kwam de overlast van het vuurwerk ter sprake is door een speciaalteam in gezet op het 
ingrijpen voor de overlast. Dus er is veel vuurwerk uit de handel gehaald voor dat het knalt.
Veel grote vrachtwagens op de Willemsweg en Draafsingel, wat kan je er aandoen?
Weer wordt de Emmalaan genoemd en de auto’s die langs de weg geparkeerd staan. Wanneer 

wordt dit nu eens opgelost.



Ook wordt de hele hoge haag op de hoek Bontekoestraat/ Emmalaan genoemd. Is er wat aan te 
doen?
Vuilnisbakken staan te lang langs de weg. Soms wordt er wel bekeurt maar lang niet altijd. 
Personeel te kort of geen prioriteit van stadstoezicht.
Hardrijden binnen de wijk, 30 kilometer gebied mag niet worden bekeurt door de politie alleen 
als de officier van Justitie hier toestemming voor geeft.
Natuurlijk kwam ook de verkeerscirculatie weer ter sprake.
Intermaris heeft tijdens de werkzaamheden de uitzondering gehad dat ze tegen de richting in 
mochten rijden in de Sonckstraat, dit vonden niet alle bewoners even leuk.

2.Het riool, Jan van Kampen.
Het is nu al duidelijk dat in onze wijk veel van het riool vervangen dient te worden. De leeftijd 
van het riool. Maar ook klimaatverandering gaat er voor zorgen dat wij met meer hevigere buien 
te maken gaan krijgen. Jan heeft mooie plaatjes mee die goed laten zien dat er op diverse punten 
in de wijk bij hevige buien water overlast gaat ontstaan. Van een laag van 25 cm water in de 
Venenlaan hoeven we dan niet gek op te kijken.
Er gaat  waarschijnlijk gekozen worden voor een gemengd riool en een apart. riool met een 
dunner diameter voor hemelwater. Dit hemelwater riool komt op de putten/kolken die al in de 
straat zitten, huiseigenaren mogen hier op aansluiten. De gemeente Hoorn gaat niet de 
huiseigenaren verplichten om zelf hun hemelwater op te vangen in hun tuin. In andere 
gemeentes worden de huiseigenaren hier toe wel verplicht.
Het is nog wel een uitdaging om het grondwaterpeil op een goed niveau te krijgen en te houden 
daar 80 % van de wijk de huizen op staal gefundeerd zijn. Kwetsbaar voor scheuren en 
verzakking.
 Als het om water afvoeren gaat dan komt natuurlijk het hoogheemraadschap ook met eisen en 
eigen onderzoeken.
Om water op te kunnen vangen moet er ook verdiepte groenvlakken worden aangelegd die 
kunnen dan voor kortstondige dienen als waterberging.

Na dit alles gehoord te hebben begrijpen we wel dat het nog iets langer gaat duren maar het zou 
toch wel heel fijn zijn als er echt in 2018 begonnen kan gaan worden met het riool want veel 
bewoners van de Venenlaan hebben problemen met rioolverstopping. Of zelfs duiven in de 
slaapkamer, omdat de bomen tegen de gevel staan.

Als er in april door de raad positief word besloten, en het nodige geld beschikbaar wordt 
gegeven. Dan gaan in 2018 het eerst de Boelisstraat en de Venenlaan aangepakt worden.
Nieuwe riolen worden dan geplaatst, oude buizen worden dan volgespoten met beton.

Dank aan Jan van Kampen voor de interessante invulling.

Er hebben zich twee nieuwe leden voor de agendacommissie aangemeld.

Ik dank U voor uw aandacht wens u wel thuis en tot april.
Voorzitter sluit de vergadering 21: 15 uur



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.
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