
 

BEWONERSOVERLEG BANGERT EN OOSTERPOLDER 

Datum vergadering: 22 maart 2017 om 20.00 uur 

Plaats: De Kreek te Zwaag 

Aanwezigen: 

Patrick Hoefman,  Anja Eskes, Johan Feld, Erich Dijk, Ron van Marle (wijkcoördinator), Glenn Imanuel, 

Alex Knijn, Sabrine Roest (gemeente Hoorn), afvaardiging van de SP, vertegenwoordiger van het 

HHNK, Marleen Ligthardt (gemeente Hoorn) en Arjen Grent (HHNK). 

1. Opening 

Erich heet iedereen welkom op deze avond. 

2. Toelichting stand van zaken bedrijventerrein Zevenhuis 

Sabrine geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen op het bestaande bestemmingsplan 

het Zevenhuis. Het voorstel is om het “uilengebied” ook te bestemmen tot bedrijventerrein. Er 

komt een extra watergebied. De bebouwingsvlakken worden groter waardoor het zou kunnen 

dat dat open ruimte tussen de gebouwen beperkter worden. Het LPG-vulpunt komt te vervallen. 

Aan de hand van de bestaande bestemmingsplankaart en de voorgestelde 

bestemmingsplankaart wordt duidelijk op welke plekken de bouwhoogte zal worden vergroot. 

Tevens is de planning aan de orde geweest. Rond het zomerreces zal dit besproken worden met 

de gemeenteraad. 

3. Toelichting campagne “meer ruimte voor water in de tuin” 

Marleen en Arjen geven een toelichting op de campagne, waar met name Arjen de 

klimaatveranderingen in historisch perspectief plaatst. De boodschap is. Doordat de verwachting 

is dat er in de toekomst meer en hevigere buien zullen komen, moet er voor gezorgd worden 

dat dit water afgevoerd kan worden zodat er geen wateroverlast kan ontstaan. Uiteraard is dit 

een taak van de overheid, maar als particulier kun je ook een steentje bijdragen door juist 

minder verharding of ander soortige verharding toe te passen in de tuinen. Puur Hoorn en het 

HHNK hebben hier tips voor. 

4. Verslag 11 januari 2017 

Geen voorstellen tot wijziging. 

5. Evaluatie snoeien wilgen 

Door miscommunicatie bleek de gemeente de wilgen al geknot te hebben. Er zal contact 

opgenomen worden met de gemeente om herhaling te voorkomen. 

6. Wijkzaken 

Opgemerkt wordt dat automobilisten een sluiproute nemen vanaf het Westerkrabhoofd via de 

tijdelijke fietsverbinding de wijk in. Ook gaan veel automobilisten via de grasstroken vanaf het 

Westerkrabhoofd de Dijkgraaf op en via de Paaldijk de Strip op. Hier wordt aandacht voor 



gevraagd. 

 

Ron geeft aan de borden “slecht wegdek” langs het Unjerpad staan. 

 

Opgemerkt wordt dat de openbare verlichting langs het pad Socrates-Hoge Weere niet 

functioneert. 

 

Op de vraag of de gekapte bomen in de wijk vervangen worden, wordt positief geantwoord. 

7.  Rondvraag 

Johan geeft aan dat naar aanleiding van reacties van de gemeente op de inbreng van de 

verkeerscommissie de energie bij hun is weggezakt. Voorstellen tot verbeteringen werden niet 

met enthousiasme ontvangen. Na ampel beraad is toch besloten voor de zomervakantie een 

bijeenkomst voor de wijk te gaan organiseren. 

8. Sluiting 

Erich bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 


