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Verslag van de vergadering bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder 
Woensdag 27 juni 2018 20.00 uur in MFA De Kreek 
 

1. Opening 
Aantal aanwezigen: 5.  
Erich heet iedereen welkom en in het bijzonder de medewerkers van de gemeente Hoorn. 
 

2. Verslag 25 april 2018 
Geen opmerkingen op het verslag 
 

3. Presentatie “Lekker blijven wonen” 
Twee medewerkers van de gemeente Hoorn geven tekst en uitleg over dit project. Aan de 
hand van een voorbeeldhuis geven zijn de mogelijkheden aan die er zijn om langer en 
veiliger in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Meer informatie is te vinden op 
www.lekkerblijvenwonen.nl. 
 

4. Terugkoppeling bijeenkomst inzake bestemmingsplan tussen wijk en weg 

Op 21 juni heeft de bijeenkomst plaatsgevonden. Via de mail en Facebook zijn veel ideeën 
binnengekomen. De bijeenkomst zelf is redelijk bezocht. Nu de ideeën geïnventariseerd 
zijn, kan een Stedenbouwkundig bureau worden aangetrokken om een aantal scenario’s uit 
te werken. Uiteindelijk zullen die ook weer aan de wijk worden voorgelegd. De 
klankbordgroep blijft het proces volgen en zullen daar waar nodig ook actief betrokken 
worden. 

 
5. Activiteiten stichting Bangert en Oosterpolder 

- Huttenbouw. Inschrijvingen liepen als een trein. De activiteit vindt plaats in de laatste 
week van de schoolvakantie. 

- Voetbalclinic in de wijk op 27 mei is geannuleerd vanwege te weinig inschrijvingen. De 
Stichting gaat bekijken of dit wellicht op een ander moment in het jaar opnieuw 
georganiseerd kan worden. 

- Muziek theater aan het water op 7 juli, zangers, zangeressen, bandjes uit de wijk. 
- 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! 
 

6. Stand van zaken verkeerscommissie 
Door de afwezigheid van Johan en Dennis wordt dit onderwerp aangehouden tot de 
volgende vergadering. 
 

7. Wijkzaken 
Geen opmerkingen vanuit de gemeente. 
Gevraagd wordt naar het onderhoud van het zeilschip aan het begin van de Strip. Het 
mailadres van de betreffende medewerker wordt doorgegeven. 

http://www.lekkerblijvenwonen.nl/
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Gevraagd wordt naar de planning van het onderhoud aan het wegdek van de bruggen in de 
wijk. Dit zal uitgezocht worden en daarna zal het bewonersoverleg hierover geïnformeerd 
worden. 

 
8. Sluiting 

Erich bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de bijeenkomst. 


