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Verslag van de vergadering bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder 
Woensdag 21 februari 2018 
 

1. Opening 
Aantal aanwezigen 43 
Aanwezigen worden geattendeerd op de aanwezigheidslijst. 
 

2. Verslag 22 november 2017 
Geen opmerkingen op het verslag 
 

3. Ontmoetingsruimte Hollandse Cirkel 
In de nieuw Deen komt een ruimte van 23m2 beschikbaar voor bewoners van de 
bovenliggende appartementen maar is tevens beschikbaar voor de overige bewoners en 
organisaties uit de wijk. Buro Flow en Wilgaerden zijn bezig met het inventariseren welke 
mogelijkheden en wensen er zijn met deze ruimte. Petra van Wilgaerden schuift aan bij het 
bewonersoverleg om te horen wat de bewoners met deze ruimte zouden willen, welke 
mogelijkheden er zijn. 
De suggesties zijn: 
- zoek samenwerking met vrijwilligerspunt,  
- mogelijkheden inloopspreekuur GGD,  
- stichting Bangert en Oosterpolder wil graag meedenken over invulling 

 
4.  Stand van zaken flexwoningen 

Namens het actiecomité flexwonen centrum B&O Nee,  geeft Hugo een uitgebreide stand 
van zaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Bewoners voelden zich in december 2017 overvallen door de plannen van de gemeente. 
De informatie over de plannen was onduidelijk, tijdens de inloopavond op 14 december 
was er geen sprake van een serieuze draagvlakmeting en de aanwezige ambtenaren konden 
de gestelde vragen niet beantwoorden.  
 
Het Actiecomité vindt dat iedereen een plekje moet krijgen om te wonen. Zij zijn van 
mening dat verspreiden beter is dan concentreren. Biedt deze mensen ook fatsoenlijke 
woonruimte. Kies anders een locatie die zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving 
geeft. 
Het actiecomite heeft een aantal zorgen 
- Bewoners uit de maatschappelijke omvang 
- Handhaving overlast 
- Uitzetten overlastgevende bewoners 
 
Acties van het actiecomité 
- Flyers verspreid in de wijk waarin bewoners worden geïnformeerd over wat ze te 

wachten staat en opgeroepen werden om aanwezig te zijn bij de meningsvormende 
discussie in de raad op 23 januari. 

- Op bezoek bij een voorbeeldlocatie in Leiden. Hieruit bleken dat er essentiële 
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verschillen zijn met de aanpak in Hoorn.  
- Tweetal brieven verstuurd naar alle fracties, in gesprek gegaan met de fracties. 
- Gesprek gevoerd met de wethouder. 

 
Het definitieve besluit over flexwonen wordt genomen in de nieuwe bestuursperiode.  
 
Vragen vanuit de bewoners 
Hoe staat het actiecomité tegenover het voorstel van flexwonen langs  de N23?  
Het actiecomité is opgezet specifiek  m.b.t. de locatie plek van de nood Deen en heeft geen 
mening over de locatie N23. Ze pleiten voor een locatie waarbij de bewoners de minst 
mogelijk last  hebben van flexwoningen.  
Is er een escalatie risico uitgevoerd.  
Dit is niet bekend bij het actiecomité en is een vraag voor de gemeente Hoorn 
Discussie en vragen over flexwoningen,  
Wat doen we nu, wat kunnen we nu nog doen. 
Wachten tot na de verkiezingen als de nieuwe bestuursperiode is ingegaan. 

 
5. Stand van zaken invulling strook tussen wijk en N23 

Invulling tussen wijk en weg! 
Er is overleg geweest met de gemeente over de invulling  van de N23. Hierbij waren een  
afvaardiging van bewoners, de Hoornse Ondernemerse Vereniging ( HOV) en gemeente 
ambtenaren aanwezig. 
In april zal er een vervolgbijeenkomst zijn en in mei komt er een brainstorm met de 
bewoners over de invulling van de N23.  De gemeente legt de belemmeringen vast en geeft 
aan om welk terrein het gaat ( afbakening).  Er zijn afgelopen jaren een aantal ideeën 
geopperd door de bewoners, één van de ideeën is o.a. het aanleggen van een wijkpark.  
 

6. Stand van zaken verkeerscommissie 
- Overleg met Veilig Verkeer Nederland. 

Zelf snelheidsmetingen gedaan, maar daar is helaas weinig gebruik van gemaakt. 
Bevindingen: op de strip snelheid gemeten, viel erg mee. Beleving is dat er harder 
wordt gereden dan in werkelijkheid is. Metingen zijn op diverse tijden, diverse dagen en 
dagdelen uitgevoerd.  
Geregistreerde ongevallen vallen in de B& O mee.   
Wat wel opviel, in de 30 km zone, wordt relatief vaker te hard gereden. 
Snel de wijk in en snel de wijk uit. 

- Enquete verkeerscommissie, enquête lijst wordt opgesteld door de verkeerscommissie, 
daarna door Veilig Verkeer Nederland bekeken en uitgezet bij de bewoners. 

- Van CDA en VVD zijn er vragen geweest over de verkeerssituatie aan de 
verkeerscommissie.  

- Eén  actie loopt nog, de verlichting ter hoogte van de zebrapaden. Het is veel werk om 
aan te tonen waarom er andere verlichting nodig is bij de zebra paden. De verlichting 
van de strip voldoet aan de richtlijn.  

- Unjerpad, huidige situatie is zeer beroerd, veel onduidelijkheden, veel verschillende 
voorrangssituaties, slecht en zeer wisselend wegdek.  

Vragen aan de verkeerscommissie vanuit de bewoners 
- Weg parallel bij de crossbaan is heel onoverzichtelijk. 
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- Blok beton bij het cruijfcourt ligt regelmatig op de weg 
- Verplaatsen markering bij de bruggen op de middenweg wordt vooralsnog niets 

aangedaan ( quick win) 
- Hebben de ambulance/brandweer voldoende ruimte in de spits tijd. Afgelopen periode 

is de spoedhulp via de parallelle wegen gegaan en vervolgens over de fietspaden om op 
de dorpsstraat te belanden.  

- Volgende verkeerscommissie overleg wordt gepland als de verkeersenquête klaar is. 
 

7. Wijkzaken 
Geen opmerkingen vanuit de gemeente. 
Vraag vanuit de bewoners 
Wanneer wordt de noodverlichting op de bouwweg bij de Kreek hersteld. Dit is in een 
eerder overleg toegezegd. 
 

8. Activiteiten stichting Bangert en Oosterpolder 
- Vossenjacht, thema veiligheid. Op zoek naar Vossen 2de paasdag, thema is veiligheid. 

Belangstellenden kunnen met Patrick contact opnemen. 
- Voetbalclinic in de wijk 27 mei, door diverse voetbalverenigingen is medewerking 

toegezegd. Veldjes genoeg  
- Muziek theater aan het water op 7 juli, zangers, zangeressen, bandjes uit de wijk. 
 
Voor alle activiteiten worden er nog  vrijwilligers gevraagd. Dit kan voor één  activiteit zijn 
maar uiteraard ook voor meerdere! 
 

9. Wilgen knotten 
Bewoners snoeien zelf de wilgen in de wijk, in ruil hiervoor ontvangt de Bangert en 
Oosterpolder extra bomen in de wijk.  In maart staat dit weer op de agenda, oproepen via 
facebook, alle hulp is welkom, ook al is het maar een uurtje! 
 

10. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

11. Sluiting 
Erich bedankt iedereen voor de  inbreng en sluit de bijeenkomst. 


