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Verslag van de vergadering bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder 
Woensdag 25 april 2018 20.00 uur in MFA De Kreek 
 

1. Opening 
Aantal aanwezigen 23 
Aanwezigen worden geattendeerd op de aanwezigheidslijst. 
 

2. Verslag 21 februari 2018 
Geen opmerkingen op het verslag 
 

3. Presentatie vaarroutes Hoorn 
Tom Brons van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Hoorn geeft een presentatie 
over de visie van de gemeente Hoorn op de vaarroutes binnen de gemeentegrenzen en in 
relatie tot de Westfriese vaarroutes. Hiervoor is een visiedocument opgesteld. Hieronder 
liggen nog een aantal andere studies naar de vaarroutes. Realisatie van de plannen is deels 
afhankelijk van verschillende subsidies en van de voortgang van een aantal projecten die 
binnen de gemeente in de planning staan. Bij herinrichting van de openbare ruimte wordt 
de visie op de vaarroutes nu nadrukkelijk meegenomen. Het uiteindelijke doel is om varend 
vanuit de B&O naar de binnenstad te kunnen. Dit zal gefaseerd ingevoerd worden. 
Er zijn enkele knelpunten in de route waarvoor nog een oplossing moet komen. Dit heeft 
met name te maken met de verschillende waterstanden. Bij herinrichting van de openbare 
ruimte zal rekening gehouden moeten worden met een breedte van 2,5 meter en een 
doorvaartbare hoogte van 1,5 meter. Bij de onderdoorgang bij de Strip is dit helaas een stuk 
lager. Wellicht dat bij de planvorming van dit gebied dit aspect ook meegenomen kan 
worden. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd naar een indicatie van de tijdsduur. Aan een aantal projecten 
is een datum gekoppeld, echter wanneer de gehele visie uitgevoerd is, is niet aan te geven. 
 

4.  Stand van zaken flexwoningen 
De verkiezingsuitslag was een positieve uitslag voor degenen die de flexwoningen niet op 
de Deen-locatie willen hebben. Het is de verwachting dat in de derde week van mei er 
meer bekend zal worden. De beoogde coalitie heeft aangegeven dat ze over deze kwestie 
er met elkaar uit willen komen. 
Erich geeft aan dat wethouder Van Eijk zijn toezegging is nagekomen om met het 
wijkoverleg in overleg te treden over de flexwoningen. Erich heeft dit gesprek gevoerd met 
de wethouder en ambtelijke vertegenwoordigers. 

 
5. Stand van zaken invulling strook tussen wijk en N23 

Op 5 juni zal hierover een bijeenkomst georganiseerd worden. (Later is deze datum 
gewijzigd in 21 juni)  
 

6. Activiteiten stichting Bangert en Oosterpolder 
- Huttenbouw. Een half uur geleden (20.00 uur) is de inschrijving gestart en er zijn nu al 

170 aanmeldingen. Er is plaats voor maximaal 240 kinderen. De huttenbouw is in de 
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laatste week van de zomervakantie. 
- Voetbalclinic in de wijk is op 27 mei tussen 14.00 en 17.00 uur. Er zullen 6 à 7 sporten 

aangeboden worden verdeeld over de veldjes in de wijk.  
- Muziek theater aan het water op 7 juli, zangers, zangeressen, bandjes uit de wijk. 
- Huttenbouw van 27 t/m 30 augustus. 
- Lichtjesavond op burendag op 22 september. 
 
Voor alle activiteiten worden er nog  vrijwilligers gevraagd. Dit kan voor één  activiteit zijn 
maar uiteraard ook voor meerdere! 
 

7. Stand van zaken verkeerscommissie 
Johan geeft een toelichting op de stand van zaken. De enquête zou door VVN worden 
opgesteld. Dit is helaas niet gelukt. Nu wordt de enquête in eigen beheer opgepakt en 
uitgevoerd. 
Met de gemeente is gesproken over het haaksparkeren bij de Kreek. De commissie heeft 
het langsparkeren bekeken en onderzocht. Het is mogelijk, echter de gemeente is niet 
voornemens dit te wijzigen aangezien de aanpassing veel geld kost en dat er vraagtekens 
gezet worden bij deze oplossing. De commissie wil nu kijken of de Fietsersbond hiervoor 
nog ingezet kan worden. 
De fietsroute naar de Kreek is niet logisch aangelegd aangezien de brug voor de Kreek niet 
bedoeld is voor fietsers. 
Daarnaast is met de gemeente ook gesproken over de situatie Wierdijk/Dorpsstraat en 
fietspad naar de Kreek. De politie heeft hier ook naar gekeken. Er zijn voor deze gevaarlijke 
situatie oplossingen aangedragen. 
Tot slot wordt gemeld dat het Unjerpad een voetpad zal worden. 
 

8. Wijkzaken 
Geen opmerkingen vanuit de gemeente. 
De winkels in het winkelcentum zullen op 8 mei hun deuren openen. 
Het Unjerpad zal vanaf 11 mei afgesloten worden. 

 
9. Sluiting 

Erich bedankt iedereen voor de  inbreng en sluit de bijeenkomst. 


