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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:

25 juni 2009
let op!!!! ’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 23 april 2009

-

20.15 uur

-

!
!

pauze

-

20.45 uur

-

22.00 uur : Rondvraag & afsluiting
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Onder voor behoud St. voor Landelijk schoon Westfriesland, De Westfriese
Omringdijk, wat betekent meer zichtbaarheid van de dijk in Hoorn.
Milieudienst Westfriesland
Dhr. Bert Mel neemt de ”overlast” situaties onder de loep.

Volgende vergaderdata zijn: 24 september en 26 november

Na de picknick van 7 juni is er een kinderjasje blijven liggen. U kunt hem ophalen op onderstaand
adres.

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!!!

!
Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier
25 juni 2009

!
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Jan Kollen, Mirjam Hermarij
(notulen)
•

Ellen van Ree (Intermaris)

•

Inge Wiebes (VVD)

•

René van Assendelft (Fractie Tonnaer)

•

Levent Helelespe (PVDA)

•

Piet Bruijns (PVDA)

•

Ron van Marle (Gemeente)

•

Circa 15 buurtbewoners

Afwezig: Tamar Steens (Stichting Netwerk), Tanneke van Wieren (Intermaris)
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1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Joop
van Diepen van het Westfries Genootschap en Bert Mel van de Milieudienst, die beiden een
presentatie zullen verzorgen.
Mededelingen vanuit het OLV:
Picknick in het Park: Op 7 juni jl. organiseerde de agendacommissie van het OLV voor de
vijfde keer een picknick in het Engelse Park. Ondanks dat het dreigde, bleef het droog totdat
de organisatie ging opruimen. Het bezoekersaantal viel iets tegen, maar toch kijkt het OLV
terug op een zeer geslaagde dag.

Hanging baskets: De Willemsweg is in het voorjaar versierd met hanging baskets. Alhoewel
de manden niet precies op de gewenste plekken hangen, is het toch een verrijking van de
buurt. Ook het verkeersbord is begin dit jaar aangebracht. Helaas hebben de batterijen van het
bord niet zo’n lange levensduur.
Schelpenstrandje: Ondanks pogingen van het OLV en de inzet van de heren Van Es, Van
Dam en Bruijns lijkt het niet te lukken om een lading extra zand op het strandje te krijgen
voor de vakantieperiode. De realisatie van Kaap Marina en het zand dat uit de hoek van de
strekdam komt, leek een ideale mogelijkheid om een extra stukje strand aan te leggen. Het zal
– ondanks het verzoek om dit voor de zomer te realiseren – waarschijnlijk september worden.
Verder ligt er op tafel ter informatie een brief aan de provincie met betrekking tot de
Omringdijk. Wanneer gewenst kan het OLV deze brief mailen naar geïnteresseerden.
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2.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering d.d. 23 april 2009 worden akkoord bevonden met aandacht
voor de volgende opmerkingen:
Flitswoningen: De voorzitter deelt mede dat hier nog niets over bekend is.
Visserij Draafsingel: Buurtbewoner Michel Vercoelen vraagt waarom er een klacht was over
het vissen in de Draafsingel. Dit is toch toegestaan? De voorzitter deelt mede dat deze klacht
niet zo zeer over het vissen ging, maar over het door recreatievissers hinderlijk parkeren van
hun auto aan de kant van de Draafsingel. Hier zou de Stadswacht extra aandacht aan geven.
Lemonmeting: Daar er binnenkort een nieuw Wijkplan moet worden gemaakt, acht de
voorzitter het verstandig om op de volgende vergadering (24/9) over dit onderwerp van
gedachten te wisselen met de wijkbewoners.
Wijkagent: Annemieke Baudoin vraagt hoe zij in contact kan komen met de wijkagent. De
voorzitter deelt mede dat dit gewoon via het politiebureau kan.

!
3.

Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland

Namens het Westfries Genootschap – een aftakking van de Stichting voor Landelijk Schoon
Westfriesland – trakteert de heer Joop van Diepen de aanwezige wijkbewoners vol verve op
het verhaal van de Westfriese Omringdijk. Zijn presentatie is opgedeeld in drie delen. Het
ontstaan, het belang van de dijk anno nu en een zelfgeschreven slotlied.
Doel van het Westfriese Genootschap is het onder de loep nemen en het in de gaten houden
van de Westfriese Omringdijk. De dijk meet 126 kilometer en is sinds 26 jaar een beschermd
provinciaal monument. Het WG pleit voor zichtbaarheid van de dijk en stelt als doel om het
historisch aanzicht te behouden. Bijvoorbeeld door te streven naar herstel van de originele
aansluiting van de dijk op het Kleine Oost.
Bewoner Michel Vercoelen vraagt zich af of de Noordse keien met het herstel van de dijk niet
in het voorland gaan verdwijnen gezien de huidige aanpak. Joop van Diepen vreest hier ook
voor. Omdat de dijk hoger wordt, zullen er te weinig keien zijn. Het WG pleit voor het
behoud van dit historische aanzicht. Al is het maar op de belangrijkste delen.
René Assendelft (Fractie Tonnaer) meldt dat het OLV een brief richting provincie heeft
gestuurd omtrent dit onderwerp en vraagt zich af of het WG ook een brief heeft gestuurd. De
heer Van Diepen antwoord hier bevestigend op. Piet Bruijns (PVDA) attendeert de

aanwezigen er nog eens op dat de gemeente Hoorn best in de kosten wil bijdragen, mits de
provincie meebetaalt. Dit moet natuurlijk niet eenzijdig zijn.
De heer Van Diepen beëindigt zijn presentatie door gezamenlijk met de wijkbewoners het
‘Lied Omringdoik’ te zingen.
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PAUZE
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4.

Milieudienst West-Friesland

De heer Bert Mel houdt een presentatie over de werkwijze van de Milieudienst WestFriesland. Belangrijkste taken van deze dienst zijn:
• Het efficiënt en effectief uitvoeren van milieutaken
• Het continueren van duurzame milieusamenwerking
• Het voldoen aan kwaliteitseisen en professionalisering handhaving
• Het waarborgen van een continue kwaliteitsontwikkeling

!
De heer Mel schetst op heldere wijze de organisatie en de werkwijze van de Milieudienst aan
de hand van enige slides en een aantal praktijkvoorbeelden. Leefbaarheid (gericht op
vandaag) en duurzaamheid (gericht op de toekomst) staan daarbij centraal. Maatregelen op
het gebied van duurzaamheid waar de Milieudienst zich actief mee bezig houdt zijn
bijvoorbeeld: duurzaam produceren en bouwen, afvalscheiding, reductie energieverbruik.
De instrumenten die de Milieudienst ter beschikking staan zijn vergunningverlening,
handhaving en communicatie.
Wijkbewoners kunnen terecht bij de Milieudienst met hun vragen en opmerkingen over
evenementen (bijvoorbeeld geluidsniveau op de kermis), stankoverlast door het
productieproces van een bedrijf, illegale stortingen van huisvuil, geluidsoverlast van treinen et
cetera. De heer Vercoelen is speciaal gekomen om aandacht te vragen voor de overlast die hij
ondervindt van het luchtverkeer boven de Schoutenstraat. Het is de laatste tijd behoorlijk
drukker geworden met overvliegende vrachttoestellen en dan komt er in de toekomst ook nog
eens een 2e Kaagbaan bij. Hij heeft zijn klachten al bij diverse instanties kenbaar gemaakt,
maar schiet er niets mee op. Helaas deelt de heer Bert Mel hem mede dat de Milieudienst hier
ook geen partij in is. Ze krijgen wel klachten, maar zolang de overlast binnen de normen valt,

kan men niets doen. Hoe vervelend dit ook klinkt richting bewoners: “Als je kijkt naar de
normstelling is er geen probleem.”
Een bewoner vraagt of de oude vuilnisbelt in het Julianapark geen kwaad kan doen aan het
milieu. De heer Mel antwoordt dat deze oude vuilnisbelt niet op wordt geruimd omdat hier
simpelweg geen geld voor is. Wel wordt de hoop extra goed afgedekt met een nieuwe laag
grond. Deze werkzaamheden zijn onlangs uitgevoerd in het park.
Met betrekking tot het klimaatbeleid merkt een bewoonster op dat zij vindt dat de
Woningbouwvereniging meer zou moeten doen aan energiebesparende maatregelen in
renovatieprojecten. De heer Mel is het er mee eens dat Intermaris meer zou moeten doen.
Maar bij het doen van investeringen kijkt een corporatie natuurlijk altijd naar de opbrengsten
en de vereffening van de investeringen op de lange termijn. Jan Kollen vraagt zich af of er
niet in het Wijkplan een soort verplichting opgenomen kan worden voor Intermaris om zich
hier meer voor in te spannen. Volgens Bert Mel moet dit mogelijk zijn.
Een andere bewoonster merkt op zeer tevreden te zijn over Intermaris. Zij heeft op eigen
initiatief een energiebesparende maatregel gerealiseerd, dit gemeld aan Intermaris en op
verzoek 50% van de investering teruggestort gekregen.
Bert Mel wijst nog op de mogelijkheid van subsidie. Momenteel is de pot van de zogenaamde
DE-subsidie leeg, maar het schijnt dat er in september weer een nieuwe subsidiemaatregel van
start gaat.
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Wanneer men klachten, vragen of opmerkingen heeft kan men contact opnemen met:
Milieudienst West-Friesland
Nieuwe Steen 2 E-F
T: 284 640
www.mdwf.nl
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5.

Rondvraag

“Als we het toch over milieuoverlast hebben, wat dan te denken van de ongelooflijke
luchtvervuiling van het levensgevaarlijke evenement dat wij oud&nieuw noemen,” merkt
Joop van Diepen op. Bert Mel deelt mede dat dit iets op rijksniveau is. Bovendien wint
traditie het op dit vlak van milieu.

!

Tip van Joop van Diepen (naast professioneel Westfries ook makelaar van beroep) bij
verdenking van bodemverontreiniging: www.bodemloket.nl
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6.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar
aanwezigheid. De volgende OLV-vergadering wordt gehouden op donderdag 24 september in
Wijkcentrum ‘t Slot.
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