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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:

28 april 2011
’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 17 februari 2011

-

20.05 uur

Stadstoezicht voor vragen over de wijk
Esther de Groot, de jongerenwerker is aanwezig voor de vragen

-

20.30 uur

Margret Wagenaar, de directeur van het Filmhuis komt met een powerpoint
en een presentatie van het filmhuis op het Oostereiland.

22.00 uur :

Rondvraag & afsluiting
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Volgende vergaderdatum is: 30 juni 2011

Met vriendelijke groet,
Namens de agendacommissie Venenlaankwartier,
Email : olv.hoorn@gmail.com
Per adres:
Van Akerlakenstraat 1

De agendacommissie van het OLV is op zoek naar versterking!!!
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Notulen Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier
28 April 2011
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Aanwezig: OLV: Jacqueline van Hoorn (voorzitter), Gonda de Vries,
Stichting Netwerk: Tamar Steens
• Herman ter Veen (HHR)
• Manja Commandeur (Wijkcoördinator Gemeente)
• Esther Groot (Jongerenwerker Stichting Netwerk
• Frits Kruijer (IntermarisHoeksteen)
• Bureau Stadstoezicht
• Circa 20 buurtbewoners
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanuit het OLV
komen de volgende mededelingen:
− De narcissen twee jaar geleden geplant door het OLV hebben weer prachtig gebloeid.
− De eerste paal van de Lidl is geslagen en als alles volgens planning verloopt, is de
opening eind oktober 2011.
− en deze zomer wordt gestart met de aanleg van de rotonde.
− Het OLV is nog steeds in onderhandeling met de gemeente over het openhouden van 'T
Slot.

− UMTS masten mogen gewoon geplaatst worden, dit was medegedeeld na een gesprek
met Wethouder Louwman.
Aanvulling Agenda:
− Herman ter Veen (HHR), komt mededelingen doen over de voortgang van de
dijkverzwaring.
− Esther de Groot,jongerenwerk, komt voortaan het eerste half uurtje voor mededelingen
en vragen vanuit de bewoners.
− Stadstoezicht komt ook het eerste half uur voor vragen en opmerkingen.
Notulen vorige vergadering:

Verslag wordt goedgekeurd met notitie van een opmerking. Tamar Steens staat bij de lijst van
aanwezigen, maar zij was er niet.
Jongerenwerk, gaat goed er zijn geen vragen vanuit de bewoners, zodat zij weer aan het werk
kan gaan.
Stadstoezicht, deelt mede dat zij regelmatig bij de Mariaschool zijn en daar het parkeergedrag
van de ouders qua ophalen met de auto volgen, want het geeft nog steeds problemen..
Er zijn ook ergernissen wat betreft het scooter gedrag van bezorgdiensten , vooral Eikstraat.
Ze letten ook op fietsen op het trottoir,vooral de Draafsingel.
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Voortgang dijkverzwaring
De heer Herman ter Veen (HHR) bespreekt de vragen en opmerkingen van de bewoners die
gesteld zijn bij de vorige bijeenkomst in februari.
1. Mogelijke plaatsing van een noodbrug: kan niet beloven dat deze terugkomt, er zijn
gesprekken met politie om te overwegen of er 2 doorgangen kunnen komen, alleen als
er niet gewerkt wordt. Dit voor de veiligheid. Tot die tijd alleen gebruik van
Oosterpoort.
2. Flora/fauna: Volgens de wettelijke regelgeving wordt hier zo mee omgegaan.
3. 43 Bomen: Dit gaat in overleg met de gemeente ivm. de tijdelijke persriool.
4. Kleur damwand: Deze wordt grijs, maar de vraag was om bij de benzinepomp een stuk
groen te maken, hier gaat hij nog navraag over doen.

5. 30 km bord, dit is verplicht, wegens de werkzaamheden.
6. Bushalte: Deze komt terug.
7. Wandelpad Oosterpoort: Deze komt terug.
Als laatste opmerking, de dijk wordt visueel hoger, omdat deze gaat inklinken(duur 50 jaar)
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Presentatie Filmhuis.
Margret Wagenaar, directeur van het filmhuis laat een interessante powerpoint zien over de
ontwikkeling op het Oostereiland.
Half juni is de planning voor oplevering van de gebouwen, het filmhuis krijgt drie zalen en de
grootste met een capaciteit van 110 stoelen.
Het is allemaal ruim en licht opgezet met alle details van de oude gevangenis. Zeker in de
toekomst een bezoek waard.
Rondvraag / Sluiting
Voor het volgende overleg is de vraag of de afdeling groen van de gemeente kan komen
vertellen over hun werkzaamheden in de wijk, zoals het maaien van de vijverkant en het
schoonhouden daarvan en het verdere openbare groen.
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
De volgende OLV-vergadering is op donderdag 30 juni in Wijkcentrum ‘t Slot.

