OVERLEG LEEFBAARHEID BANGERT EN OOSTERPOLDER

Datum vergadering: 13 april 2016 om 20.00 uur
Plaats: De Kreek te Zwaag
Verslag
Aanwezigen:
Patrick Hoefman (Stichting B&O), Pim van Zwol, Alex Knijn, Astrid Hoogewoning (Stichting Netwerk),
Michiel Bonhoff (Stichting B&O), Erwin Kuiper (wijkagent), Anja Eskes (CDA), André van Soomeren,
Dick Rijper (OLGW), Jessica Borra (OLGW), Theo de Bock (OLGW), Aletta de Bock (OLGW), Ron van
Marle (gemeente Hoorn), Glenn Imanuel (OLBO), Farid te Winkel (OLBO), Rinus van de Krol (OLBO)
en Erich Dijk (OLBO).
1.
Opening
Erich heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2.
Kennismakingsrondje en in het bijzonder met Sociaal Werker, Astrid Hoogewoning
Alle aanwezigen stellen zich even kort voor.
Astrid geeft aan dat zij vanuit Stichting Netwerk een aantal uren er week beschikbaar heeft voor
bewonersactiviteiten. Haar collega Hafsa organiseert de jeugdactiviteiten in de wijk. Zij zoekt nog een
aantal vrijwilligers om met haar zaken te organiseren. Dus bij deze een oproep.
3.
Terugblik wilgenknotten
Op zaterdag 19 maart hebben een klein groepje OLBO-ers de wilgen langs de Strip gesnoeid. Voor de
volgende keer zal de oproep voor meer hulp eerder opgepakt worden.
4.
Verkeerssituatie Bangert en Oosterpolder
Binnen de wijk leven grote zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk en met op en rond de Strip. Met
name rond het Cruyffcourt en de te realiseren centrumvoorzieningen is de verwachting dat de
verkeersveiligheid nog meer in het gedrang gaat komen.
Anja brengt in dat studenten van de HvA onderzoek hebben gedaan naar de verkeersveiligheid. Dit
onderzoek was primair gericht op de verkeersveiligheid van de linten, maar de Strip is daar ook bij
betrokken. Hier zijn een aantal voorstellen gedaan, zo worden de drempels in de linten bekeken en is het
stoplicht op de Strip anders ingesteld. Dit om de doorstroming te bevorderen.
Afgesproken wordt om een oproep te doen voor ideeën en suggesties om de verkeersveiligheid in de wijk
te vergroten. Deze input wordt vertaald in een brief aan het college. Deze brief zal in de volgende
vergadering besproken worden.
5.
Ontwikkelingen wijk
Ron geeft aan dat het project adopteren van Groen inmiddels loopt. Er zijn een aantal aanvragen
binnengekomen. Aangezien het maatwerk is, wordt elke aanvraag apart bekeken.
Daarnaast lopen de whatsapp-groepen veiligheid binnen de wijk aardig. Dit wordt getrokken door Veilig
Zwaag.
Farid stelt de vraag wat het beleid is voor speeltoestellen die verwijderd worden. (loopbrug
Vredemaker/Schouwmeester). Ron zal hierna informeren. (Dit is inmiddels gebeurd en de brug wordt
vervangen)
In het verlengde hiervan stelt Pim de vraag of er nog speeltoestellen komen op het grasveld bij de Jan
Douweslaan (langs het fietspad richting de Bangert). Het thema speeltoestellen is een mooi onderwerp
voor een aparte bijeenkomst. Komt dus op de groslijst met thema’s.

André informeert naar het beleid ten aanzien van het plaatsen van de vuilcontainers. Ron geeft aan dat
deze niet gestald mogen worden op openbaar terrein. De containers dienen op eigen erf te staan.
6.
Secretariaat
Erich doet een oproep onder de aanwezigen om zich te melden als secretaris van het OLBO. Hiervoor is
een vacature. Aangezien niemand zich meldt, wordt besloten een oproep te plaatsen op de facebooksite
van het OLBO en er zal een advertentie komen in Samenspel.
7.
Ideeën voor themabijeenkomsten
De volgende zaken worden ingebracht.
- Verkeersveiligheid
- Speelplaatsen
- Ontwikkelingen centrumvoorzieningen
- Opwaardering Westfrisiaweg
8.
Inventarisatie van onderwerpen i.v.m. de kennismaking met Theo van Eijk
Op 19 mei staat er een kennismakingsgesprek met Theo van Eijk, de nieuwe wethouder op het
programma. Iedereen is hierbij van harte welkom. Het gesprek vindt plaats in de Kreek en begint om
20.00 uur.
In ieder geval zal ingebracht worden:
- Het OLBO-plan voor de inrichting van het stuk tussen de wijk en de nieuwe Westfrisiaweg.
- Het realiseren van een evenemententerrein.
- Onderhoud openbaar groen
- Verkeersveiligheid
9.
Rondvraag
Erwin meldt naar aanleiding van een vraag dat er in de wijk weinig woninginbraken zijn. Wel zijn er af en
toe een reeks inbraken van en uit auto’s. B&O is één van de veiligste wijken van Hoorn.
10.
Sluiting
Erich bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

