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Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier
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UITNODIGING
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Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden,
Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering:

!
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!
!
!
!
!

Datum:
Plaats:
Tijd:

16 februari 2012
’t Slot v. Beijerenstraat 89
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

Hoogheemraadschap, Herman ter Veen over de stand van zaken
betreffende de werkzaamheden aan de dijk

-

20.30 uur

Dhr. Bitter van sportzaken komt de veranderingen rond voetbalclub Hollandia
toelichten.

-

21:00 uur

notulen 24 november 2011

-

21.30 uur :

Rondvraag & afsluiting
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Volgende vergaderdatum is: 26 april 2012

Met vriendelijke groet,
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier,
Email :
Per adres:

olv.hoorn@gmail.com
Van Akerlakenstraat 1

Voor al uw klachten en opmerkingen betreffende de openbare
ruimte kunt u bellen met de gemeente Hoorn tel 25 22 00
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier
16 februari 2012

!
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries,
• Herman ter Veen (HHNK)
• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente)
• Piet Bruijns (Gemeente/PVDA)
• Rijk Bitter (Gemeente/sportzaken)
• Martien Schurink (Gemeente/Fractie Tonnaer)
• Bert van Dijkhuizen (Gemeente/VVD)
• Leny Molema (Gemeente/CDA)
• Levent Helespe (Gemeente/Fractie Tonnaer)
• Ben Engbers Bureau Stadstoezicht
• Circa 30 buurtbewoners

!
Afwezig met afbericht: Tamar Steens (Stichting Netwerk)

!
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.
Wij geven eerst het woord aan Ben Engbers van bureau Stadstoezicht. Ben legt ons uit
dat door ziekte van de wijktoezichthouder Magdy Soliman, onze wijk al een paar maanden
zonder toezichthouder zit. Het gaat nu gelukkig beter met Magdy dus zal hij weer snel in de
buurt te zien zijn. Dhr. Van Diepen vraagt weer aandacht voor het op de stoep parkeren van

ouders die hun kinderen naar de Mariaschool brengen. Hij vindt ook dat er op de verkeerde
momenten wordt gecontroleerd. Dhr. Engbers belooft dat er extra aandacht voor de school komt.
Dhr. Entius vraagt zich af waarom er op de Draafsingel wekenlang werkbusjes half op de stoep
en op de fietsstrook mogen staan, zonder dat er wordt opgetreden. Dit veroorzaakt gevaarlijke
situaties voor fietsers, vooral voor de kinderen. Ook word de bestelbus van de bloemenwinkel op
de Veliusbrug, genoemd omdat deze vaak uren op de fietsstrook staat. Dhr. Engbers gaat hier
aandacht voor vragen en controleren of dit het geval is. Ze willen de snelle bloemenkoper die op
de fietsstrook staat, nog wel eens door de vingers zien.

!
Dhr. Entius vindt dat Dhr. Bruijns van de PVDA niet in de krant had moeten zeggen dat er tijdens
wedstrijden van Hollandia geen boetes mogen worden uitgeschreven, als de wedstrijden gelijk
vallen met een koopzondag. Dhr. Bruijns vindt deze opmerking onterecht. Ook Dhr. Engbers
geeft aan dat alleen auto’s die gevaarlijk geparkeerd staan, de doorgang voor noodhulp
versperren,of schade aan brengen aan het groen een bekeuring kregen. Dit overigens nadat er
diverse keren door Hollandia was omgeroepen dat de auto’s weg gehaald moesten worden. Beide
heren waren het dus niet eens met elkaars opmerkingen. Er zal wel gekeken moeten worden of er
andere maatregelen kunnen worden gevonden zoals verkeersregelaars. Nu stadstoezicht weer
bijna op volledige sterkte is zal ook het uitrijden van de Venenlaan, richting Holenweg (lidl) weer
aandacht krijgen. Dus de wijkbewoners zijn gewaarschuwd, want deze bekeuring kost toch gauw
100 euro. Er wordt nog gevraagd of het mogelijk is voor bewoners een ontheffing te krijgen.
Jacqueline zegt dat dit niet wenselijk is, ook het openstellen van het laatste stuk is gezien de te
verwachte sluiproute niet wenselijk. De opmerking om het eind van de Venenlaan te versmallen
is wel een goed idee.
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Er is ook een opmerking van een mevrouw Damon die vindt dat ze geïntimideerd is door
stadstoezicht toen zij in het park haar hond los had lopen, waar dit niet mocht. Zij is uitgenodigd
door dhr. Engbers om hierover te komen praten.
Er is ook nog een vraag voor meer openbare toiletten, deze vraag nemen we mee naar het
wijkteam.
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3.

Voortgang dijkverzwaring

Op deze bijeenkomst is Herman ter Veen van het Hoogheemraadschap weer aanwezig om uitleg
te geven over de vertraging rondom het project dijkverzwaring en om vragen van bewoners te
van het werk is. Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen van
bewoners.

De weersomstandigheden hebben de werkzaamheden behoorlijk dwars gezeten, eerst de regen in
december. Waar door het asfalt niet op het fietspad kon worden aangebracht. En nu de vorst.
Maandag 20 februari beginnen de werkzaamheden weer, er moet nog veel klei op het talud
worden aangebracht. Dit om de dijk breder te maken, hierna komt een laag van 30 cm teelaarde.
De door ons gevraagde bloemmix mag er helaas niet in. April/mei wordt er een tweede laag asfalt
aangebracht ook het fietspad krijgt dan een laag asfalt. Afhankelijk van de zetting van de dijk zal
worden bekeken hoeveel lagen asfalt de dijk krijgt, maar in juni komt de laatste toplaag.
De twee trappen komen ook weer terug en waarschijnlijk ook het bruggetje bij het Julianaplein.
Mevr. Zwietink heeft bij het HHNK,de gemeente en ook bij ons aangeven dat de intree van het
park bij de scouting erg stijl is. Ze betreurd het dat ze van de gemeente niets heeft gehoord, en
van het HHNK alleen een ontvangstbericht maar geen antwoord heeft gekregen.
Het OLV heeft wel geantwoord, en deze vraag aan Herman door gemaild. Herman geeft aan dat
ze met de gemeente in overleg zijn want er moet een stukje het park in gegaan worden. En dit
moet dus officieel worden geregeld. De dijk is nog steeds bouwterrein, ondanks het vele gebruik
dat er van wordt gemaakt is dit op eigen risico. De borden die hier op wijzen staan er niet voor
niets, al worden ze regelmatig door vandalen verplaatst of weggehaald.
Langs het fietspad komt verlichting, de dijk was nooit verlicht hier wordt door de gemeente naar
gekeken. De damwand achter het tankstation blijft roestkleurig, volgens het OLV is afgesproken
dat de wand groen zou worden. Wij gaan het nakijken. Over 50 jaar zal de dijk zover zijn gezet
dat hij 30 cm hoger is als het geval was voor de verzwaring. Er komt een officiële opening.
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4. Hollandia en de verandering
Dhr. Rijk Bitter legt uit dat er in de jaren 90 veel sportvelden zijn opgeheven, en dat Hollandia nu
capaciteit te kort heeft. Er is door de gemeente krediet gegeven voor de aanleg van een
kunstgrasveld. Maar de trainingsvelden zijn te klein en rond het veld moet een vrije uitloop van 4
meter komen. Dit eist de KNVB. Dit betekent voor Hollandia dat er 10 meter van het park bij
moet. Er moeten daarvoor een paar bomen verplaatst worden. En het bestemmingsplan moet
worden gewijzigd. De uitbreiding moet plaats vinden richting het oude oefenveld dat circa 10
jaar geleden is ingeleverd omdat de nieuwe kantine van Hollandia destijds in het park geplaatst
werd. Dus daar werd een stuk park voor ingeleverd. Het oude oefenveld was dus ter compensatie
voor de kantine. Dhr. Bitter weet hier niets van, en komt er nog op terug. Jacqueline zegt dat dit
het zoveelste stukje park is dat wordt opgeofferd. Is het niet de watersportvereniging dan wel de
brandweerkazerne, de umts mast, de wasstraat voor brandweerwagens. Wat komt er nog meer in
het park? Er zijn echter ook geluiden dat we moeten geven en nemen. Tot zo ver.

!
!

!
5. Mededelingen notulen en rondvraag
Over het Outdoorstereo hebben we de toezegging dat de volgende jaren 2013 en 2014, het
festival op de laatste of een na laatste zaterdag van augustus plaats vindt.
Manja Commandeur onze wijkcoördinator komt nog even terug op de opmerking van de vorige
vergadering m.b.t. de fietsen en rommel rond het OSG. Zij heeft contact gehad met de school en
gaat er vanuit dat er actie wordt ondernomen.
De verlichting op de rotonde van de LIDL wordt in februari aangelegd.
Dhr. V. Diepen vraagt hoe wij tegenover het strooibeleid staan. Manja reageert hierop door aan te
geven dat er op de site van Hoorn staat waar er word gestrooid.
Wij zijn ook niet blij met strooibeleid, en gaan hierover nog praten in het wijkteam.
Wij zijn wel een beetje jaloers op het succes van de vrijwilligers in de Grote Waal, waar de
straten prima worden schoon gehouden door een grote groep vrijwilligers.
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Dhr. Entius komt nog naar voren om de mensen van het overleg een compliment te geven voor
het winterfeest van 13 januari waar volgens hem misschien niet genoeg mensen op afkwamen,
maar waar wij toch met een goed gevoel op terug kijken.

!
5.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur en wenst de mensen wel thuis.
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Plaatsen waar openbare toiletten zijn:
fietsenstalling Veemarkt

m/
v

havenwinkel Mallegomsteeg

m/
zomerseizoen
v

Roode Steen

m verzinkbaar toilet

Kerkplein

frissoir voor mannen
m/
en
v
toilet voor vrouwen.

Vollerswaal

v

krul

parkeergarage Jeudje

m/
v

Hema, V&D, horeca

m/
semi-openbaar
v

Winkelcentrum de
Huesmolen

m/
v

m = geschikt voor mannen
v = geschikt voor vrouwen
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De volgende OLV-vergadering is op donderdag 26 april in Wijkcentrum ‘t Slot.

