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Wijknieuws
Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

Denk mee over verlichting
Nieuwe straatverlichting  
in de hele wijk
De verlichting in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier is sterk verouderd. Komend 
jaar start de gemeente met de vernieuwing. Welke verlichting gaat het worden? U 
kunt daarover meebeslissen. Op de hoeken van de Drieboomlaan / Jan Maijenstraat / 
Jan Molenwerfstraat staat een proefopstelling van modellen waarover bewoners hun 
voorkeur kunnen uitspreken. Daar kunt u gaan kijken. Er zijn in november ook twee 
informatiebijeenkomsten. Het model met de meeste voorkeurstemmen zal overal in 
de wijk worden geplaatst. 

Keuze uit twee kappen
Wat de vormgeving betreft zijn er twee 
keuzes te maken: een zogenaamd 
kegelmodel met een kap met een ijsmotief 
en een kegelmodel met een doorzichtige 
kap. Zowel de ijsmotiefkap als de door-
zichtige kap worden op lantaarnpalen van 
3,5 meter hoog geplaatst. In sommige 
straten in de wijk staan hogere lantaarn-
palen, tot 6 meter. Beide modellen hebben 
een grotere ‘broer’ die op deze hogere 
palen geplaatst kunnen worden.  
De verschillende varianten zijn te zien  
in de proefopstelling. 

Ledverlichting
In plaats van de nu bestaande verlichting 
komt in de armaturen - de behuizingen 
van de lamp – (warm witte) ledverlichting. 
Die is energiezuinig en gaat langer mee 
dan de huidige lamp. Ook geeft ze beter 
licht. Dit bevordert de verkeersveiligheid 
en de sociale veiligheid. 

13 en 21 november:  
infoavonden verlichting
Komt u ook naar een van de voorlichtings-
avonden? Op dinsdag 13 november  
en woensdag 21 november geeft  
gemeentelijk adviseur Emile van Boven 
uitleg over de verlichtingsmogelijkheden. 
U kunt er uw vragen stellen. Deze avonden 
vinden plaats in het Truydemanhof, 
Commandeur Ravenstraat 49. De inloop  
is om 19.15 uur. De presentatie start  
om 19.30 uur. Na de uitleg en het 
beantwoorden van vragen lopen we  
vanaf het Truydemanhof naar de  
nabijgelegen proefopstelling om de 
verschillende modellen in de avond  
te kunnen bekijken.  

U kunt zich aanmelden voor een van de 
avonden door een mail te sturen naar 
hnv@hoorn.nl. 

Maak uw voorkeur kenbaar
Bent u naar een van de voorlichtingsavonden 
geweest of heeft u zelf de proefopstelling 
bekeken? We horen graag van u welk 
model uw voorkeur heeft. Het model met 
de meeste voorkeurstemmen zal in heel 
Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier 
worden geplaatst. U kunt uw mening 
geven via de website van de gemeente 
Hoorn op www.hoorn.nl/hnv. Dit kan  
tot en met 20 december 2018. 

Open dag op  
10 november
In Praethuys ’t Slot
  Net als voorgaande jaren opent Praethuys  
’t Slot binnenkort zijn deuren voor een  
open dag. Op zaterdag 10 november staan 
tussen 11.00 tot 16.00 uur koffie, thee en 
een hapje klaar. Iedereen is welkom! 

De meeste groepen die gebruikmaken  
van deze wijkaccommodatie aan de Van  
Beijerenstraat 89,  zijn deze dag vertegen-
woordigd. Zoals de naaigroep, die zelf kleding 
maakt, BHV for you (burgerhulpverlening),  
de wandelgroep en de eetgroep. Helderziende 
Anne Mieke is aanwezig voor een persoonlijk 
gesprekje. Ook Omring is er weer bij, voor het 
meten van de bloeddruk en de cholesterol-
waarde. ‘Daar is elk jaar veel belangstelling 
voor’, vertelt vrijwilligster Gonda de Vries. De 
voorgaande open dagen werden steeds goed 
bezocht. ‘Als wij aan het eind van de dag gaan 
opruimen, zitten er altijd nog buurtbewoners 
gezellig met elkaar te praten. Die ontmoetings-
functie heeft deze dag natuurlijk ook.’

Voor informatie over wat er in ’t Slot  
te doen is: www.venenlaankwartier.nl.   
Facebook: Stichting Praethuys ’t Slot.  
Alle huishoudens in het Venenlaankwartier  
krijgen een folder over de open dag in de bus.

Bollen planten  
op 10 november  
Helpt u mee het Julianapark op te fleuren?  
Op 10 november gaan we weer met  
bewoners bollen planten in het Julianapark.  
Om 10.00 uur verzamelen we bij Praethuys  
’t Slot. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Volgend jaar weer een Wijkkijk 
Doet u mee? 

Veel mensen waren erbij op 1 juli. Was u 
er ook? Dan weet u vast nog wel hoe 
feestelijk het wijkfestival was. Het was  
een inspirerende dag, van bewoners vóór 
bewoners. Mensen deden hun verhaal, 
met voorstellingen, tentoonstellingen, 

met muziek, zang, dans, toneel, foto’s en 
beeldende kunst. Op tal van plekken in de 
wijk. Diezelfde dag al klonk de wens om 
het volgende jaar weer een Wijkkijk te 
beleven. En ja, die komt er!

Laat u horen
De organisatie is benieuwd naar hoe u de 
Wijkkijk heeft beleefd. Welk cijfer geeft  
u het festival? Wat was de belangrijkste 
reden om het te bezoeken? Heeft u er 
nieuwe mensen ontmoet? Heeft u een 
andere kijk op de wijk gekregen?  
Wat vond u het mooiste onderdeel?  
En zou u zelf mee willen doen? Met een 
talent dat u heeft, of een verhaal dat u 
wilt vertellen. Of omdat u uw werk- of 
woonplek wilt openstellen. Heeft u  
ideeën en tips?  

En: wilt u meehelpen bij het organiseren? 
De organisatie is benieuwd naar uw 
antwoorden en heeft een vragenlijst 
opgesteld. U vindt die op  
www.hoorn.nl/wijkkijk.  
Dank alvast voor het invullen!

Zet alvast in de agenda
De datum voor de volgende Wijkkijk  
in 2019 is al gepland: zondag 23 juni!  
Zet het alvast in de agenda. In het 
volgende wijknieuws leest u hier  
meer over.  

ijsmotiefkap  en doorzichtige kap

Wethouder Simon Broersma en adviseur  
Emile van Boven bij de proefopstelling

Optreden Wijkkijk 1 juli 2018
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Wijkbijeenkomsten
In gesprek over resultaten
We zijn inmiddels een jaar op 
weg met het programmaplan 
voor Hoorn-Noord en 
Venenlaankwartier.  
De gemeente organiseert nu 
bijeenkomsten om aan de 
bewoners terug te geven wat  
er in hun wijk is gebeurd of 
binnenkort gebeuren gaat.  
In september was de eerste 
bijeenkomst, voor een deel van 
Hoorn-Noord. De tweede is naar 
verwachting eind november,  
in het Venenlaankwartier.

Samen met bewoners,  
ondernemers en organisaties  
zijn gemeente en Intermaris  
aan het werk om de wijk ook in 
de toekomst aantrekkelijk te  
laten zijn om er te wonen, te  
werken en met elkaar te leven.  
De insteek is: verbeteren wat 
beter kan, en behouden en 
versterken wat goed is. 

Zijn we op de goede weg?
In 2016 hebben veel mensen 
tijdens de campagne 
LaatjeHoorn! hun mening 
gegeven over de wijk.  

Hun inbreng is verwerkt in de 
wijkvisie. Programmamanager 
Regita van Baar: ‘De wijkvisie is 
de basis voor alle projecten en 
activiteiten die we organiseren in 
de wijk. Ze wordt er als het ware 
steeds bij gepakt. Draagt deze 
activiteit bij aan wat we samen 
willen met deze wijk? Zo ja, dan 
gaan we met bewoners onder-
zoeken hoe we daar het beste 
invulling aan kunnen geven.  
In overleg komen we tot een 
gedragen plan en geven we  
daar uitvoering aan. Tijdens de 
wijkbijeenkomsten kijken we  
met de bewoners terug op wat  
al is gebeurd en naar wat nog 
gebeuren gaat. Zijn we op de 
goede weg? Dat is voor ons 
belangrijk om te weten.’
                                                                                  
Eerste bijeenkomst  
deel Hoorn-Noord
Op de eerste bijeenkomst voor 
een deel van bewoners in 
Hoorn-Noord stond, na het 
algemene ‘bijpraat’-onderdeel, 
de nieuwe invulling van het 
schoolgebouw aan de Johannes 
Poststraat 71 centraal.  

De gemeente laat onderzoek 
doen naar de mogelijkheden om 
muziekschool Gerard Boedijn en 
centrum voor kunsteducatie  
De Blauwe Schuit daar onder  
één dak te brengen. Besproken 
werd wat dit voor de wijk gaat 
betekenen en waar de gemeente 
rekening mee zou moeten 
houden, zoals parkeren en 
geluid. De uitkomsten van het 
gesprek worden meegenomen  
in het onderzoek. 

Volgende bijeenkomsten
Naar verwachting eind november 
is er een bijeenkomst voor  
de bewoners van het 
Venenlaankwartier. Op deze 
bijeenkomst staan, na het 
algemene ‘bijpraat’-onderdeel, 
de onderzoeksresultaten en de 
mogelijke verbeteringen van  
de verkeerscirculatie centraal. 
Begin 2019 zullen de overige 
bewoners van Hoorn-Noord  
voor een wijkbijeenkomst 
worden uitgenodigd. 

Het nieuwe verkeerscirculatieplan 
Bewoners Venenlaankwartier denken mee
Afgelopen mei hebben huis-
houdens in het Venenlaan-
kwartier een vragenlijst over 
de verkeerssituatie ontvangen. 
Daarna is een klankbordgroep 
gevormd van wijkbewoners 
die meedenken over verkeers-
verbeteringen in de wijk.  
De onderzoeksresultaten én  
de mogelijke verbeteringen 
worden aan de hele  
wijk gepresenteerd, naar  
ver wachting tijdens een wijk-
bijeenkomst eind november. 

Bewoners van het 
Venenlaankwartier hadden 
tijdens de campagne Laatje 
Hoorn! al verteld niet tevreden  
te zijn over de verkeerssituatie  
in de wijk. Om achter de mening  
te komen van alle wijkbewoners 
tussen Liornestraat/J.D. 
Pollstraat, Willemsweg en 
Holenweg heeft de gemeente in 
mei dit jaar duizend vragenlijsten 
verspreid. Van de ruim vierhonderd 
ingevulde enquêtes hebben 
tweehonderd bewoners aange-
geven te willen meedenken over 

de verbetering van de huidige 
situatie. Deze mensen zijn 
uitgenodigd voor een eerste 
terugkoppeling van de enquête-
resultaten. Tijdens die bijeen-
komst is een klankbordgroep van 
negen mensen gevormd uit alle 
delen van het onderzoeksgebied. 
De groep is zó samengesteld  
dat elk deel van het onderzoeks-
gebied is vertegenwoordigd. 

Verschillende  
mogelijke oplossingen
Op 20 september en 4 oktober  
is de klankbordgroep bij elkaar 
geweest. Ze heeft de knelpunten 
doorgenomen die uit de enquête 
naar voren waren gekomen. 
Meer dan de helft van de mensen 
die de vragenlijst invulden, is 
ontevreden over de bereikbaar-
heid en de doorstroming. Over 
de verkeersveiligheid is bijna de 
helft niet tevreden. Het gedrag 
van andere weggebruikers en de 
inrichting van wegen worden het 
meest als oorzaken van onveilig-
heid genoemd. De klankbord-
groep heeft ter plekke in de wijk 

knelpunten bekeken en besproken. 
Alle resultaten worden door het 
verkeerskundig adviesbureau 
Goudappel Coffeng verwerkt in 
een aantal mogelijke oplossingen. 
Die worden aan de bewoners 
voorgelegd in een wijkbijeen-
komst. Het uiteindelijke plan zal 
goed laten zien welke wensen  
de bewoners op het gebied van 
de verkeers verbeteringen 
hebben en tot welke oplossingen 
die wensen hebben geleid.

Voor enkele straten is een 
herinrichting in voorbereiding na 
het vervangen van de riolering. 
Het gaat om de Venenlaan en  
de Boelisstraat en omgeving. 
Maatregelen die hier nodig zijn 
voor verkeersverbeteringen, 
worden bij deze herinrichting 
meegenomen. Bewoners in deze 
straten worden hier nauw bij 
betrokken. Andere maatregelen 
in het uiteindelijke plan zullen 
ook eerst gedetailleerd met 
omwonenden worden 
uitgewerkt.

Van Stichting het Engelse Park  
Pluim voor Guusta  
Bruggeman en  
Esmeralda Hoogland
‘U spant zich achter de schermen al jaren in voor dit prachtige park. 
Dergelijke betrokkenheid van bewoners zien wij graag.’ Aldus 
wethouder Simon Broersma, die op 17 oktober Guusta Bruggeman en 
Esmeralda Hoogland in de bloemetjes kwam zetten. Guusta is al zestien 
jaar voorzitter en grote inspiratiebron van de Stichting het Engelse 
Park, met secretaris Esmeralda als onmisbare rechterhand. Met hart  
en ziel houden zij de kwaliteit van het tachtig jaar oude park in stand.  

Dat is in de jaren negentig op basis van plannen van omwonenden 
opnieuw ingericht, waarna de beheerstichting werd opgericht.  
De vrouwen houden toezicht op het groenonderhoud, waken over het 
welzijn van de bijzondere eenden in het park en steken ook dikwijls  
zelf de handen uit de mouwen. Dankzij hun niet aflatende inspanningen 
kwam er een nieuwe speelplek en is recent de aan ouderdom  
bezweken fontein vervangen. Er zijn ook tegenslagen, zoals vandalisme.  
’Ik word daar soms verdrietig van’, zegt Guusta. ‘Maar als ik mensen 
van het park zie genieten, weet ik weer: daar doe ik het voor.’  
En goed nieuws: de wethouder vertelt dat deze zomer sinds de 
wijkfestivalpicknick in het Engelse Park veel meer mensen dan 
voorheen het park hebben gevonden om er te picknicken.

Always Forward  
De werkzaamheden vorderen   
Er gebeurt veel bij Always Forward. Op het complex zijn twee nieuwe 
speelvelden met kunstgras gekomen. Die zijn op 7 oktober door 
wethouder Sport Kholoud Al Mobayed officieel in gebruik genomen. 
Volgend jaar wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd. Verder zal  
de gemeente in het komende plantseizoen groen aanplanten. Om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren was het soms namelijk nodig 
beplanting weg te halen. In de zomer van 2019 gaat Always Forward 
naast de tribune kleedkamers bouwen. 

Tot het nieuwe parkeerterrein er ligt (naar verwachting najaar 2019), 
kunnen bezoekers de parkeerplaatsen langs de Holenweg gebruiken. 
Waar de ingang naar het parkeerterrein komt, hangt af van de uitkomst 
eind dit jaar van het verkeerscirculatieplan voor het Venenlaankwartier. 

Groene ideeën
Aan de kant van de Emmalaan, de Sportlaan en de Holenweg wordt 
komende winter nieuw groen aangeplant. Aan de zijde van de 
Venenlaan gebeurt dat later: hier wordt het nieuwe groen  
meegenomen in het totale plan van aanpak voor de Venenlaan.  
Als de kleedkamers gebouwd zijn, komt daarachter nieuwe beplanting.  
De gemeente heeft in september met de omwonenden gesproken over 
het planten van extra groen. Dat het openbaar groen bewoners aan het 
hart gaat, bleek wel uit de gedetailleerde wensen die zij hebben geuit. 
De gemeente gaat zoveel mogelijk wensen uitvoeren. 

De in de enquête meest genoemde verkeerspijnpunten zijn omcirkeld.

Esmeralda, Guusta en Simon in het Engelse Park
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