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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:

!
!
!
!
!

Datum:
Plaats:
Tijd:

25 november 2010
’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 notulen 2 september

-

20.05 uur

!
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pauze

Dhr Kunst van de gemeente Hoorn, geeft een lezing over de staat van
het riool in het Venenlaankwartier.

-

21.30 uur

Jongerenwerker Esther de Groot stelt zich voor en geeft antwoord op
uw vragen.

-

22.00 uur :

Rondvraag & afsluiting

Volgende vergaderdatum is: 17 februari 2011

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

olv.hoorn@gmail.com
Van Akerlakenstraat 1

De agendacommissie van het OLV is op zoek naar versterking!!!
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier
25 november 2010

!
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Mirjam Hermarij
(notulen)
• Martin Schurink (Fractie Tonnaer)
• René van Assendelft (Fractie Tonnaer)
• Ad Kunst (Gemeente)
• Ron van Marle (Gemeente)
• Tamar Steens (Stichting Netwerk)
• Tanneke van Wierden (IntermarisHoeksteen)
• Klaas Spoelstra (IntermarisHoeksteen)
• Bureau Stadstoezicht
• Circa 15 buurtbewoners
Afwezig: Ellen van Ree (Intermaris), Co Huisman (wijkagent), Wim Mul (Fractie Tonnaer),
Piet Bruijns (PvdA), mevr. Mollema (CDA), Esther Groot

!
!
1.

Opening

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

Jongerenwerk
Jongerenwerker Esther Groot, die deze avond zou komen praten over het jongerenwerk, heeft
zich ziek gemeld.
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2.

Asbest

Ingelast agendapunt is de vondst van asbest in het Venenlaankwartier. Vanuit
IntermarisHoeksteen zijn Klaas Spoelstra (Coördinator Vastgoedbeheer) en Tanneke van
Wierden (Leefbaarheid) aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden.
Op donderdag 25 november heeft IntermarisHoeksteen de huurders geïnformeerd over
aanwezigheid van asbest in de golfplaten dakbedekking van hun bergingen. Dit naar
aanleiding van een brief van de Huurdersvereniging Venenlaankwartier. Het betreft woningen
in delen van de Van Beijerenstraat, Bloqueriestraat, Vickstraat, Van Akerlakenstraat,
Sonckstraat en aan het Julianaplein. Hier zijn in 1991 asbesthoudende golfplaten aangebracht,
die sinds 1993 niet meer gebruikt mogen worden.
Er is geen gevaar voor de gezondheid. In overleg met de Milieudienst West-Friesland is
besloten om te starten met het opruimen van de schilfers van de golfplaten in de directe
omgeving van de bergingen. Dit gebeurt via handpicking op de grond en in de goten door
medewerkers van de firma Van der Bel uit Aartswoud. De bergingen blijven voor de huurders
toegankelijk. Er is geen noodzaak om de golfplaten verder direct te verwijderen. Dit gaat
verder volgens de normale saneringsprocedure.
Vrijdag 26 november wordt er gestart met de aangekondigde opruimingswerkzaamheden mits
de weersomstandigheden dit toelaten. Om de schilfers in de omgeving van de bergingen te
kunnen opruimen moet de temperatuur de gehele dag redelijk boven het vriespunt liggen.
In 2011 vervangt IntermarisHoeksteen de golfplaten door niet-asbesthoudende golfplaten.
Bovendien zegt IntermarisHoeksteen toe vanaf nu ook hun bezit in het Venenlaankwartier
steekproefsgewijs te bewaken.
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3.

Stadstoezicht

Bureau Stadstoezicht is aanwezig voor eventuele vragen van bewoners. Vanuit de aanwezigen
wordt aandacht gevraagd voor:
- Oosterpoort

De heer Entius meldt dat er veel overlast is; het is een hangplek geworden, er slapen mensen,
er ligt allerlei troep en mensen durven er niet meer langs. Het verzoek aan bureau
Stadstoezicht is om hier vooral ’s avonds te surveilleren.
- Mariaschool
De heer Van Diepen vraagt extra aandacht voor het gebied rondom de Mariaschool. Overdag
qua parkeeroverlast van ouders die hun kinderen naar school brengen en ’s avonds qua
overlast van hangjongeren op het schoolplein.
- Hardrijden
Theo Bodegraven meldt dat het Venenlaankwartier een 30 km gebied is, maar dat de
stadswachten hier zelf 50 km per uur rijden. Waarvan akte.
- Rolcontainers
Toon Vermeer ervaart overlast van de groene en grijze bakken die te lang op de stoepen
blijven staan. Maandag is vuilnisdag, maar soms zijn de bakken woensdag/donderdag nog niet
binnen gehaald. Bureau Stadstoezicht geeft aan dit in hun route mee te hebben genomen, maar
niets te hebben gezien. Zij zullen binnenkort een rolcontainercontrole op woensdag uitvoeren.
- JOP
De heer Ursem meldt dat er veel overlast is van de JOP. Niet alleen het lawaai dat de groep tot
diep in de nacht produceert, maar ook de troep die achterblijft. Ron van Marle noteert dit als
actiepunt.
Wanneer bewoners van het Venenlaankwartier willen dat de Stadswacht ergens
aandacht aan geeft, dienen zij dit rechtstreeks aan te geven bij de Buitenlijn: 25 25 55
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PAUZE
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4.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering d.d. 2 september 2010 worden accoord bevonden.
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5.

Riool

De heer Ad Kunst (Operationeel Beheerder Riolering van de gemeente Hoorn) houdt een
boeiende presentatie over de staat van het riool in het Venenlaankwartier en vraagt extra

aandacht voor de Postbus 51 campagne ‘verantwoord rioolgebruik’. De meeste problemen
worden namelijk nog steeds door de mensen zelf veroorzaakt.
Hoewel de riolering in het Venenlaankwartier 40-50 jaar oud is, verkeert deze nog in goede
staat. Wel zijn op sommige plaatsen de kitverbindingen tussen de buizen verkorreld, waardoor
de kitresten wegspoelen bij reiniging.
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Binnenkort zullen er wortels uit het riool worden gefreesd. Hierover krijgen de
omwonenden tijdig bericht.
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Na de presentatie is er ruimte voor vragen en kritische opmerkingen. De heer Ursem meldt
stankoverlast en verstoppingen. Bewoners van het Julianaplein hebben dit gemeld bij de
woningbouwvereniging, maar die zegt dat het riool hier gewoon slecht is. Dit is bij de heer
Kunst echter niet bekend.
De heer Van Diepen meldt dat de bewoners van de Eikstraat een plan voorgelegd hebben
gekregen voor een gescheiden circuit voor vuil en schoon water. Hij vraagt zich af of dit bij
alle riolen gebeurt die vervangen moeten worden. De heer Kunst antwoordt dat de gemeente
overal kijkt en onderzoek doet, maar dat dit in veel wijken niet toepasbaar is. Kortom, men
kan niets beloven.
De presentatie van de heer Kunst is voor geïnteresseerden per mail opvraagbaar bij Jacqueline
van Hoorn. Daarnaast is er meer informatie te vinden op www.riool.info.
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6.

Sluiting en rondvraag

De voorzitter sluit de vergadering af met de volgende mededelingen:
- De dijkverzwaring ligt stil omdat er asbest is gevonden.
- Iedereen heeft een enquête ontvangen betreffende het nieuwe wijkplan. Vul deze svp in!
- Op 11 december is er een wijk kerstfeest in ’t Slot. Iedereen is van harte welkom.
- De heer Kaag vraagt of er grond wordt gestort op de dijk, waar nu het gras is weggehaald.
Jacqueline meldt dat op deze steunberm het fietspad komt.
- Er is een ingekomen vraag: komt er compensatie voor de bomen van de Liornestraat?
De heer Van Marle deelt mede dat dit geheel volgens de bomennota gaat.
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De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Met
name de heer Ron van Marle van de gemeente Hoorn, die voor de laatste keer als coördinator
van de buitenlijn aanwezig is bij het overleg. Uit handen van het OLV krijgt hij een cadeau
voor zijn inzet voor de wijk in de afgelopen jaren. Mevrouw Commandeur volgt hem op.

!

De volgende OLV-vergadering is op donderdag 17 februari in Wijkcentrum ‘t Slot.

