
 

BEWONERSOVERLEG BANGERT EN OOSTERPOLDER 

Datum vergadering: 11 januari 2017 om 20.00 uur 

Plaats: De Kreek te Zwaag 

Aanwezigen: 

Sandra Veldhuis, Patrick Hoefman, Simon Broersma, Dennis Bruin, Anja Eskes, Bart Matthesius 

(bewoner uit Zwaagdijk), Johan Feld, Erich Dijk, Rinus van der Krol, Jan van Nieuwenburg 

(burgemeester), Astrid Hoogewoning, Erwin Kuijper (wijkagent), Ron van Marle (wijkcoördinator), 

Glenn Imanuel, Gerard Kuijper en Farid te Winkel. 

1. Opening 

Erich heet iedereen welkom op deze avond. 

2. Kennismaking met burgemeester Nieuwenburg. 

Sinds 17 mei 2016 is de heer Nieuwenburg burgemeester van de gemeente Hoorn, hieronder 

vallen ook Blokker en Zwaag. 

Afgelopen maanden heeft hij veel tijd geïnvesteerd om  de buurten en de wijken van Hoorn, 

Blokker en Zwaag te bezoeken. Hij is ook langs geweest bij de BBQ van stichting B & O. In totaal 

heeft hij circa 90 bezoeken bij buurtbewoners afgelegd, hij is op zeer veel verrassende plekken 

geweest.  

Het college gaat ook op tour, het is de bedoeling om de college vergaderingen op verschillende 

plekken in Hoorn te gaan houden. Suggesties voor deze locaties zijn van harte welkom en kun je 

doorgeven aan de secretaresse van de burgemeester. 

Met veel enthousiasme en inhoudelijke motivatie heeft hij gesolliciteerd voor de functie van 

burgemeester. De West-Friese ambitie, de cultuur en historie, hoe ontwikkelt een stad zich 

ruimtelijk met respect voor het verleden, ziet hij als uitdaging. De regionale opgave om als 

centrum hecht te blijven samenwerken met de regio. 

Ook als gezin vindt hi het een mooie stad om in te wonen en gelukkig te zijn. 

Bij de ontmoetingen is veel verteld over wat er speelt in de stad, waar bewoners trots op zijn. 

Een aandachtspunt is de betrokkenheid van de bewoners. Wethouders zitten al 2,5 jaar op hun 

post en zijn goed ingewerkt in de onderwerpen, dit is voor de burgemeester erg prettig. 

De Burgemeester gaat bij alle overleggen leefbaarheid langs. Op de vraag waarom de 

Bewonersoverleg Grote Waal en Binnenstad in een slaapstand gegaan is geeft hij aan dat er wel 

draagvlak is bij bewoners maar dat het in de binnenstad ontbreekt aan een 

voorzitter/penningmeester en notulist. Bewonersparticipatie valt onder wethouder Theo van 

Eijck. Er is onlangs overleg geweest met de wethouder en de voorzitters van alle overleggen 



leefbaarheid. Het is niet altijd duidelijk waarom een bewonersoverleg niet ( meer) van de grond 

komt, komt dit door de facilitaire ondersteuning, vergrijzing, geen vaste kern, niet voldoende 

bekend bij bewoners. Het gemeentebestuur heeft behoefte aan een goede gesprekspartner 

vanuit de bewoners.  

Erich geeft aan dat er 2 , hooguit 3 bewoners zijn die de kar moeten trekken voor de Bangert en 

Oosterpolder.  

Stichting Bangert en Oosterpolder heeft afgelopen zaterdag weer een aantal nieuwe vrijwilligers 

kunnen werven bij de drukke bijeenkomst van de nieuwjaarsbijeenkomst. Niet specifiek voor 

het OLBO maar meer voor de eigen activiteiten 

3. Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis 

Bart is inwoner van Zwaagdijk en heeft zijn kinderen op de Roald Dahl school. Hij is naaste 

bewoner van het bedrijventerrein. Hij komt toelichting geven op de plannen van Zevenhuis. Hij 

heeft de verschillende plannen die er gemaakt zijn meegenomen. 

Wijkoverleg Zwaagdijk heeft afgelopen week overleg gehad. Er zijn drie hoofdlijnen: 

a. Bouwhoogte opvoeren naar 20 meter,  

b. Breedte van de paden en de wegen 

c. Uilengebied. In 2012 is het voorstel voor het uilengebied meegenomen.  Het uilengebied heeft 

te maken met het foerageergebied van de steenuil. Door het vertrek van de steenuil, is het 

uilengebied komen te vervallen.  

Nieuw voorstel van wethouder Tap, met bovenstaande hoofdlijnen. Verhoging naar 20 meter is 

voor een deel van Zevenhuis, alleen de middenstrook.  Zevenhuis is destijds aangekocht door de 

gemeente Hoorn en Scholten. Het ligt momenteel braak en dat is financieel niet gunstig. 

In het OLBO ontstaat er een discussie over de hoogte van de bouw en de inrichting van het 

bedrijventerrein. Het standpunt van de omwonende en de gemeente Medemblik is dat er wordt 

uitgegaan van de eerste plannen.   

De boodschap vanuit het OLBO is dat projectleider Zevenhuis en de gemeenteraad gaan 

overleggen met Medemblik en de bewoners. In het tweede kwartaal komt er weer een voorstel 

in de Raad. De projectleider wordt gevraagd om een prestentatie te geven over de plannen voor 

het nieuwe bedrijventerrein in het OLBO . Tevens het verzoek om de up to date plannen. 

4. Voorgang werkgroep verkeer. 

In januari 2017 is de Verkeerscommissie BOBO opgericht door Dennis Bruin en Johan Feld. 

Op het laatste wijkoverleg van 2016 hebben 3 wijkgenoten aangegeven om mee te willen praten 

over de verkeersontwikkelingen in de wijk. Dit zijn Patrick Hoefman, Nathan van der Heijden en 

Wendy de Bruin. 



In maart zal een bredere bijeenkomst worden georganiseerd om de onderwerpen door te 

spreken. VC BOBO wil een aanspreekpunt zijn voor de bewoners en gebruikers van de wijk. Wij 

bewaken de voortgang van communicatie met de gemeente en we willen meedenken in 

oplossingen.  

Het is dan wel van belang dat we worden betrokken bij vragen en klachten van bewoners en 

gebruikers van de wijk. We gaan niet al het werk uit handen nemen maar kunnen zeker wel 

helpen. Het blijft belangrijk om ook zelf de klacht of suggestie bij de gemeente  te melden. 

 

De volgende onderwerpen hebben we op dit moment in het vizier: 

1.       Het ontwerp van het Centrumgebied (via de klankbord groep met Wethouder Theo van 

Eijk. 

Het gaat hier om parkeerproblematiek, Fietsers (school en voorzieningen) oversteekbaarheid 

van wegen en inrichting van terreinen 

2.       De oversteekbaarheid van de Strip als geheel 

3.       Het ontwerp van het Unjerpad 

4.       De staat van het Unjerpad tijdens de bouwwerkzaamheden 

5.       Rijweg voor fietsers 

 

Vanuit de betrokkenen zijn de volgende onderwerpen onder aandacht gebracht: 

1.       Paaltjes op strooiroutes zo lang mogelijk laten staan om misbruik van de situatie te 

voorkomen. (Patrick) Reeds door Patrick gemeld bij de gemeente. 

2.       Parkeren op straat (rijstrook) in de Hoge Weere. (Wendy) 

3.       Verkeersveiligheid richting het groter worden van de wijk (Nathan) 

U kunt ons bereiken via email verkeer.bobo.gmail.com 

5. Planning snoeien wilgen.  

Wilgen langs de Westfrisia  weg zijn aan de beurt 

Datum wordt gepland. Gebeurd vanuit de bewoners. In maart worden de wilgen geknot, Rinus 

kondigt dit aan via de gebruikelijke kanalen. 

6. De vragen aan Ron van Marle 

 Verkeersborden Unjerpad, zijn nog niet geplaatst. 

 Geen verlichting, parallel aan strip bij cross baan, bouwweg naar de Kreek, paaltjes  

 Situatie Westerkrabbehoofd, doorsteek over het gras. Oplossing is mogelijk wat bomen 

plaatsen op het stuk gras. 

 Plaatsing lantaarnpalen bij oversteekpaden, overstekers zijn nu slecht zichtbaar.  

 Parkeren op de Hoge Weere 

 De fietspaden naar/op Zevenhuis zijn niet veilig 

 

http://verkeer.bobo.gmail.com/


7. Invulling secretariaat 

Er is nog geen invulling voor het secretariaat. Er is dringend behoefte aan een secretaris! 

8. Oproep voor deelnemers werkgroep verkeer.  

Het doel is een aanspreekpunt te zijn voor bewoners. Terugkoppeling in het OLBO en 

contactpersoon/doorgeefluik/adviesfunctie  voor de gemeente. Mee denken voor nieuwe 

plannen. In de klankbordgroep is ook de verkeerscommissie aanwezig.   

Klankbordgroep centrum gebied 

Klankbordgroep bestaat uit diverse disciplines, invulling van het centrumgebied is besproken. 

Hier zijn kritische vragen zijn daarover  gesteld. Vanuit stichting Netwerk zou Astrid 

Hoogewoning graag willen aansluiten bij het overleg van de klankbord groep. 

Oversteekbaarheid van de strip, activiteiten rondom de strip, voor het langzaam verkeer blijft 

het oversteken een aandachtspunt. 

Het Unjerpad zoals het nu is en zoals het straks wordt. Duidelijkheid over voorrang. 

Voorspelbaarheid voor voorrang.  

Er is bezorgdheid over de drukte op de strip als alle bouwfases zijn afgerond.  

9. Agendapunten voor de volgende keren: 

 Projectleider Zevenhuis 

 Voortgang bouw centrumvoorzieningen 

 Verkeer 

 Bestemmingsplan tussen de wijk  en de N23 

 Toelichting vaarverbinding Hoorn - Enkhuizen 

 Presentatie 1.hoorn 

 Vreedzame school 

 Presentatie aan ouders over de activiteiten van Netwerk 

 Veilig Zwaag whats app groep 

10.  Vergaderdata 2017 

11 januari, 22 maart, 24 mei, 19 juli, 27 september en 22 november 

11. Sluiting 

Erich bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 


