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Plaats: De Kreek te Zwaag 
 
Verslag 
 
Aanwezigen: 
Patrick Hoefman (later)(Stichting B&O), Alex Knijn, André van Soomeren, Ron van Marle (gemeente 
Hoorn), Glenn Imanuel (OLBO), Farid te Winkel (OLBO), Rinus van de Krol (OLBO), Rose Verhappen 
(OLBO) en Erich Dijk (OLBO). 
 
1. Opening 
Erich heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
2.  Verslag 13 april 2016 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
3.  Brief aan het college inzake Verkeerssituatie Bangert en Oosterpolder 
De opzet van de brief wordt besproken. Rinus heeft nog paar tekstuele aanpassingen. Deze zullen 
verwerkt worden. De brief zal daarna verzonden worden. Ron meldt dat het college ook al over de 
verkeerssituatie rond het Cruyffcourt gesproken heeft. Binnenkort zal meer informatie volgen. 
 
4. Ontwikkelingen wijk 

 Ron meldt dat wethouder Van Eijk een gesprek heeft gehad met Patrick Hoefman. Zij hebben 
met name gesproken over een goede borging van de Stichting B&O. Tevens zijn een aantal 
concrete afspraken gemaakt. 

 De whatts-app groepen lopen prima. 

 Er zijn een aantal adoptie-aanvragen binnengekomen.  
 
5. Secretariaat 
De oproep heeft nog niet geleid tot een aanmelding. 
Afgesproken wordt de vergaderfrequentie te wijzigen naar eenmaal in de twee maanden. Erich zal 
hiervoor een schema opstellen. Dit schema zal ook naar De Kreek en de gemeente gezonden worden. 
 
8. Taakverdeling organisatie themabijeenkomsten 
Ten aanzien van de volgende bijeenkomsten is de status: 
- Verkeersveiligheid - Erich 
- Speelplaatsen - nnb 
- Ontwikkelingen centrumvoorzieningen- nnb 
- Opwaardering Westfrisiaweg – Farid (tweede helft 2016) 
 
7. Rondvraag 
Alex brengt de wens voor een doorsteek tussen de Jan Douwesweg en de Van der Meerschstraat in. 
Farid merkt op dat de zeilboot bij de kiel begint te roesten en informeert wanneer er onderhoud voorzien 
is aan de bruggen (zowel het wegdek als de brugdelen). (slijtlagen worden naar verwachting voorjaar 2017 
vervangen (red.)) 
 
8. Sluiting 
Erich bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 


