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Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

!
UITNODIGING
!
!
!

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

!
!
!
!

Datum:
Plaats:
Tijd:

27 september 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

Wethouder Michiel Pijl vertelt over zijn werkzaamheden en visie voor
Hoorn met betrekking tot Verkeer, stadsbeheer en wijkaanpak.
En wat dit betekend voor het Venenlaankwartier.

!
-

Pauze

Deelnemen aan de agendacommissie van een wijkoverleg is ‘vechten tegen de Bierkaai’. Na de pauze
willen we tijdens een korte brainstormsessie graag met u van gedachten wisselen over de vraag of het
Overleg volgens u (nog) zin heeft en of er nog genoeg draagkracht voor dit orgaan is in de wijk. Zoals
de zaken er nu voorstaan is het voor ons bijna niet mogelijk om de wijk goed te kunnen
vertegenwoordigen. Wij hebben dan ook versterking nodig.

!!
Volgende vergadering is op donderdag 29 november 2012
!

Open Eettafel: Geachte wijkbewoners de Open Eettafel is weer van start gegaan. Een heerlijke maar
gezellige 3-gangen maaltijd, in ’t Slot.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 7,50

!
!
!!
!

De eerst volgende maaltijd is op vrijdag 29 september om 17:00 uur.
U kunt zich opgeven tot donderdag 12:00 uur via tel: 211420
Met vriendelijke groet,
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier,
Email : olv.hoorn@gmail.com
Per adres:
Van Akerlakenstraat 1

Notulen OLV – 27 september 2012
Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries, Mirjam Hermarij
 Wethouder Michiel Pijl (CDA)
 Martien Schurink (raadslid)
 René Assendelft (raadslid)
 Bert van Dijkhuizen (raadslid VVD)
 Circa 20 buurtbewoners
Afwezig met afbericht: Manja Commandeur,Tanneke van Wieren,Bert van Dijhuizen
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Jacqueline vermeldt dat
de wijk zwaar teleurgesteld is over het feit dat er geen stil asfalt op de Willemsweg zal worden
aangebracht. Het is een bittere pil om te slikken voor de bewoners omdat dit de leefbaarheid sterk
zou verbeteren. Vooral ’s avonds jakkeren de auto’s over de weg omdat er vrijwel geen controle
op dit stuk is. De voorzitter verzoekt de wethouder er dan in ieder geval voor te zorgen dat er
meer snelheidscontroles komen. Het woord wordt hierna gegeven aan wethouder Michiel Pijl.
2.
Presentatie wethouder
Michiel Pijl geeft uitleg over zijn werkzaamheden. Daarnaast deelt hij zijn visie voor de stad met
betrekking tot verkeer, stadsbeheer en wijkaanpak.
Dijk: de dijk wordt zaterdag 29 september opgeleverd. De wethouder vertelt dat daarbij nog
enige discussiepunten zijn.
- de hellingen zijn te steil
- onderhoud van het wegdek
- verlichting fietspad aanbrengen (nu zijn wel de kruisingen verlicht, maar de hele
fietsroute moet verlicht worden)
- brug ter hoogte van Julianaplein aanbrengen ipv de huidige dam
Vanuit de bewoners komt tevens het verzoek om:
- de hellingen minder steil te laten maken (wacht maar tot het gaat vriezen!)
- twee leuningen aan de trap te maken ivm veiligheid
- twee vluchtheuveltjes boven aan de trap aan te brengen (bij bovenkomst sta je
direct op de weg wat tot levensgevaarlijke taferelen leidt)
- fietsgootje
Michiel Pijl deelt verder nog mee dat de gemeente bezig is met een opknapbeurt voor het
Julianapark. Binnenkort wordt over dit onderwerp een bewonersavond georganiseerd.
Verdere opmerkingen vanuit bewoners:
- Verzoek om de Julianavijver op te knappen en het gebied er om heen beter qua
groen te onderhouden. Dit is absoluut niet representatief voor Hoorn
- De oude stadswal geeft ook een droevig aanzicht. Voorstel om alleen gras langs
de stadswal te plaatsen ipv die rommelige begroeiing.
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Verzoek om het Outdoor Stereo Festival een maand later te houden, daar anders
het park gesloten/verpest is voor de zomervakantie. Rene van Assendelft deelt
mede dat de toezegging er ligt dat het festival weer teruggaat naar de oude datum.
Gevraagd wordt of de bomen op de Venenlaan worden gekapt. De wethouder
bevestigt dit. De wortels groeien ondertussen de huizen in. Op het middenstuk van
de Venenlaan worden de bomen daarom in oktober weggehaald.
Benzinepomp: is het mogelijk dat de gemeente bij eigenaar en personeel een
waarschuwing geeft dat ze geen benzine meer meegeven in colaflessen. Jongelui
gebruiken dit om fikkies te stoken in het park. Vaak signaleert men dat er al
pallets zijn verzameld om grote branden te kunnen maken. Bewoners van de
Alexanderflat zien ’s avonds gewoon de vlammen omhoog komen. Ze hebben zelf
ook al een mail met foto’s hiervan naar de burgemeester gemaild.
De wethouder zal dit meenemen, ook Jacqueline belooft namens het OLV nog een
mail te sturen naar de wijkagent.
Er wordt wederom aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek met de
Connexxion busjes in de Eikstraat/Wilheminastraat/Bontekoestraat. Vooral rond
15 uur levert dit gevaarlijke verkeerssituaties op.
Jacqueline deelt mede dat er een glasbak bij de ingang van het terrein van de Lidl
zal worden geplaatst.

4.
Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden door de aanwezig accoord bevonden.

Klachten, vragen en verzoeken aan de Stadswacht? Bel de buitenlijn! 0229 – 25 25 55
De volgende OLV-vergadering is op donderdag 29 november 2012 in Wijkcentrum ‘t Slot.

