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Datum : Donderdag 29 november 2018 

Aanwezig : ongeveer 25 bewoners 

Locatie : van Beijerenstraat 89 , Hoorn  

Emailadres : bo.venenlaankwartier@gmail.com 

 

 

• Welkom en mededelingen  

De voorzitter start met de mededeling over het kunstwerk op de muur. 

Het ontwerp en de muurschildering is gemaakt door Kathleen van Velzen. 

Wij zijn er heel blij mee en de bezoekers vinden het prachtig. 

 

Hondenpoep! 

Inge Engelaar (wijkcoördinator) doet verslag over de werkgroep die aan het 

zoeken is naar oplossingen voor het hondenpoepprobleem. 

 

• Evaluatie Outdoor Stereo Festival 2018  

Rob van der Molen is aanwezig om het Outdoor Stereo Festival te evalueren. 

Het was dit jaar de eerste keer dat er op de zaterdag, en op zondag een 

festival was georganiseerd. Het weer was wel een spelbreker. Op zondag was 

er het Jordaanfestival. Rob was tevreden over de beide festivals. 

 

Kritiekpunten 

Uit de wijk waren wel wat kritiekpunten: zo waren er te weinig 

verkeersregelaars, dit had een organisatorische reden maar het was wel heel 

vervelend. Omdat het weer niet mooi was heeft het niet tot chaos geleid. Ook 

werden er verkeersregelaars onheus benaderd. Dit kan natuurlijk niet. 
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Geldigheidsduur consumptiebonnen 

Het was jammer dat de consumptiebonnen van zaterdag niet ook zondag 

gebruikt konden worden. De reden; het zijn twee verschillende festivals, maar 

Rob neemt het mee voor de volgende keer. Pinnen is misschien een oplossing. 

 

Sommige bewoners vinden tot slot 2 dagen feest te veel, en op zondag tot 10 

uur te lang. Kinderen moeten naar school. En kunnen door de herrie niet 

slapen. Als de wind de wijk in staat is het geluid harder. 

 

 Doorlaatbaarheid in de wijk. 

De bewoners van de wijk krijgen in de week voorafgaande aan het festival een 

gekleurd papier in de brievenbus. Als ze deze zichtbaar in de auto leggen dan 

kunnen ze zo de wijk in rijden. Deze kaart moet je dan wel bij je hebben. Anders 

mag je wijk niet in van de verkeersregelaar. Ook waren er problemen met de 

medewerkers van de Omring. Hiervoor moet naar een oplossing gezocht 

worden. Deze mensen moeten natuurlijk in de wijk toegelaten. worden. 

 

Verkeersregelaars & beveiliging 

Er wordt ook gevraagd om een verkeersregelaar bij het OSG 

(BonteKoestraat),langs deze kant kunnen de automobilisten zo de wijk in rijden. 

Dat is niet de bedoeling. Graag ook de verkeersregelaars langer laten werken, 

en of later op de avond controles want het is gebeurt dat er op de Venenlaan 

mensen over auto’s lopen. Wiggert Entius merkt op dat je ook zelf een rondje 

kan lopen op het moment dat het festival is afgelopen. 

 

Eerder afgelopen  

Het festival was zondag eerder afgelopen door het slechte weer. Wat opviel 

was dat de beveiliging op zondag heel slecht was, in verhouding tot zaterdag. 
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Outdoor Stereo 2019 

Volgend jaar is Outdoor Stereo Festival weer verspreid over 2 dagen. 

 

Veiligheid 

Op de vraag van Rob of er mensen zijn die iets hebben gemerkt van 

ongeregeldheden, kwam de opmerking dat het nogal heftig tekeer ging net 

buiten de ingang van het terrein nabij de kassa. En dat er een ambulance een 

persoon heeft opgehaald op het fietspad.  

 

• Joke v d Gulik over “Lekker blijven wonen”. 

Het is steeds meer de bedoeling dat je zo lang mogelijk thuis blijft wonen, er 

zijn heel veel handige hulpmiddelen waar door dit thuis blijven wonen ook 

haalbaar is. Het huisje dat mee is gebracht, geeft hiervoor enkele oplossingen 

en handigheden. Van een lichtsensor bij je bed, tot een telefoon die naast 

geluid ook licht geeft. Ook het filmpje dat door de gemeente Opmeer is 

gemaakt geeft duidelijk de pijn punten aan. Letterlijk en figuurlijk! 

 

Veiligheid staat voorop 

Als U thuis wil blijven wonen, en daarvoor zijn aanpassingen nodig, dan komt U 

misschien in aanmerking voor een Blijvers lening. Dit is een bouwkrediet alleen 

voor mensen met een eigen huis. Via een keuzewijzer, in te vullen op Lekker 

blijven wonen op internet, krijgt U advies. Maar ook via de gemeente kunt U 

advies krijgen. 

 

Er is ook een zorgcoöperatie, maar die is nog niet in Hoorn. Opmerking uit de 

zaal is dat er veel verspilt word. Door een woning met daarin een traplift niet te 

geven aan mensen die deze traplift nodig hebben, maar er voor te kiezen de 

lift er uit te halen. Er is wel een lijst met aangepaste woningen. 

 



 

   

  NOTULEN VERGADERING  

	 4 

 

• Voortgang Venenlaan,Boelisstraat en Van Beijerenstraat herinrichting en riool. 

Hoorn de toekomstbestendige wijk. Venenlaan Boelistraat en van 

Beijerenstraat, wat gaan we doen. 

Plannen maken met de bewoners: laanstructuur behouden. Klinkers komen in 

de plaats van asfalt, en we gaan in 2019 van start. Het riool, de verharding, 

verkeer en verlichting, van het gas af en de klimaat adaptatie. Water onder de 

huizen, bomen door het riool of tegen de huizen aan.  

 

Verkeerscirculatieplan 

Alles wordt in kaart gebracht eerst wordt dit met de professionals besproken, en 

daarna met de bewoners. 

 

Het riool in onze wijk 

Het riool is voor onze wijk het belangrijkst, het blijft echter de vraag of het 

waterprobleem onder de huizen wordt opgelost door een nieuw riool. Dit blijft 

heel onduidelijk. De bewoners krijgen nog wel inspraak ook als ze niet in een 

werkgroep zitten. De onderzoeken zijn nog steeds niet afgerond. Dit is 

teleurstellend. Het gaat om de onderzoeken over: verkeersrapport, riool, 

Flora/Fauna, boom effect, klimaat, waterberging en de energietransmissie. We 

moeten afwachten! 

 

Bewoners maken zich ook zorgen of de bomen langs de Willemsweg nog terug 

gaan komen omdat het persdrukriool nog in de berm langs de Willemsweg ligt. 

Dit persdrukriool moet eerst weg en dan kunnen er pas bomen terugkomen. 

Maar wanneer? 
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• Toelichting in de wijk 

Op 17 mei 2019 is er een toelichting voor de wijk. Dan gaat het voorstel naar de 

gemeenteraad en die neemt uiteindelijk de beslissing voor het plan van 

uitwerking. 

 

Veranderingen in de wijk : een 3D voorstelling  

Bewoners vinden het moeilijk om een voorstelling te maken van de 

veranderingen dus wordt er een 3D versie gemaakt, ook voor de Boelisstraat 

en de Venenlaan. 

 

• Vragen 2 t/m 8 worden door op een later moment door Pim Broersen 

beantwoord. Hier komen we dus nog op terug.  

 

Vraag 1. Warmte energietransitie riool en warmte gaan elkaar bijten hoe 

hier meer om te gaan? Antwoord; De zaken horen bij elkaar, er wordt 

een routekaart gemaakt naar 2040 gas-loos. Als het goed gaat, komen 

hier al de zaken bij elkaar. Er zijn op verschillende niveaus mensen met 

elkaar in gesprek en nu maar hopen dat ze ook samen gaan praten. 

 

Vraag 2. het persdrukriool gaat door de Venenlaan maar hoe gaat het 

dan verder? 

 

Vraag 3. hoe zit het met de zijstraten van de van Beijerenstraat. Worden 

die nog geïnformeerd en bij de veranderingen betrokken. 

 

Vraag 4. de huizen van de Schouten straat zitten ook aangesloten op het 

riool van de Venenlaan hoe gaat dit straks? 
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Vraag 5. Het grondwaterpeil staat laag, heeft dit nog invloed op het 

water onder de huizen. 

 

Vraag 6. heeft het gemaal aan de Willemsweg nog een Functie? Er zijn 2 

gemalen graag voor beide antwoord. 

 

Vraag 7. Het grote probleem is het riool. Hoe verder? 

 

• Om half 10 wordt de vergadering beëindigd.   

Wij hopen u graag te zien op onze (volgende) wijkvergadering. Mochten er vragen 

en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat natuurlijk graag!  

Bewoners overleg Venenlaankwartier 


