
 

BEWONERSOVERLEG BANGERT EN OOSTERPOLDER 

Datum vergadering: 27 september 2017 om 20.00 uur 

Plaats: De Kreek te Zwaag 

Aanwezig: Wendy, Rinus, Johan, Anja, Michael, Glenn, Erich (voorzitter), Patrick, Rob, 

Farid en Astrid (notulist) 

1. Opening en welkom 

Arno Wals en Rineke Bakker van 1.Hoorn worden welkom geheten door de voorzitter 

2. Verslag 28 juni 2017 

Het rijtje aanwezigen was niet helemaal compleet. Verder geen op- en aanmerkingen. 

3. Presentatie 1.Hoorn 

De teams van 1.Hoorn zijn verdeeld in drie werkgebieden. 

- Grote Waal en Binnenstad 

- Kersenboogerd en Blokker 

- Risdam en Zwaag  

De Bangert en Oosterpolder valt onder het werkgebied Risdam en Zwaag.  

In elk werkgebied zijn twee teams actief. Team sociaal voor alle hulpvragen voor 

bewoners van 18 en ouder en Team jeugd voor alle hulpvragen  op het gebied van -9 

maanden tot en met 18 jaar. In 1 werkgebied zijn ca 25 mensen aan het werk, dit is 

inclusief ondersteuning op administratief gebied en experts. 

De teams bestaan uit hulpverleners/sociaal werkers met diverse achtergronden en die 

ook grotendeels nog een eigen moeder organisatie. Hierbij kun je denken aan MEE/ We 

Wering, Werksaam, Parlan, Samis, Netwerk, JBRA. De medewerkers zijn gedetacheerd 

bij 1.Hoorn.  

1.Hoorn is er voor alle bewoners die een hulpvraag hebben. Aanmelding kan via de 

website, via het aanmeldformulier worden gedaan. Vervolgens wordt er per aanmelding 

gekeken wie er contact opneemt en het keukentafel gesprek voert. Hierin wordt de 

hulpvraag besproken en wordt er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn.  

Er zijn ook inloopspreekuren waar je naar toe kunt gaan. Voor het werkgebied Risdam is 

dit op maandagochtend van 9.00  - 12.00 uur in MFA de Kreek en op donderdagochtend 

in wijkcentrum De Huesmolen van 9.00 – 12.00 uur.  Ook is er een 

echtscheidingsspreekuur op woensdagochtend in de Huesmolen van 9.00 – 12.00 uur.  



1.Hoorn heeft ook 4 dagdelen kantoorruimte in de Kreek. De samenwerking/verbinding 

met de wijk moet nog groeien. Hier wordt momenteel extra aandacht aan besteedt, 

hieronder valt ook het contact met de basisscholen.  

De bewoners stellen voor dat er meer over 1.hoorn wordt gecommuniceerd via 

facebook en de andere kanalen die de bewoners tot haar beschikking hebben. 

Ook wordt er aangegeven dat het mogelijk ook een goed onderwerp is om bij de 

ouderraden op de scholen te agenderen/presenteren. 

Het filmpje dat tijdens het overleg wordt gepresenteerd is zeer duidelijk en geeft goed 

beeld van wat 1.Hoorn inhoudt. 

4. Terugkoppeling verkeerscommissie 19 juli 2017 

Er is een inventarisatie gemaakt van de verkeersproblemen in de wijk en vervolgens is 

hieruit een prioriteitenlijst op gesteld. Er is gekeken naar quickwins, waar is met kleine 

aanpassingen, een verbetering te behalen. 

Johan laat aan de hand van een aantal situatieschetsen zien waar de verkeerscommissie 

mee bezig is. 

- Bijvoorbeeld om de snelheid terug te dringen als je vanaf de strip komt en je fase 

1 of 2 inrijdt is het plaatsen van plantenbakken een optie. Door het obstakel word 

je gedwongen om je snelheid aan te passen.  

- Bij de middenstukken op de strip, de stoplijn een stuk terug te halen zodater 

voldoende ruimte is om de draai te maken. Kijken naar de stopplaats van de 

fietsers op de middenstukken. 

Aandachtspunten bij het centrumgebied is o.a. de oversteekbaarheid van de strip. Voor 

de volgende verkeerscommissie staat in ieder geval het verkeersgedrag op de agenda.  

Er komt een groep studenten een onderzoek instellen naar de verkeerssituatie in de 

wijk. 

5. Wijkzaken.  

Ron van Marle is niet aanwezig bij het overleg. Er wordt toch een rondje 

geïnventariseerd, dit zal Erich doorgeven. 

 De zelfbouwkavels aan de Bangert/Noorderdracht zijn in korte tijd bijna 

allemaal verkocht. 

 Het opschonen/schoonmaken van de sloten is vrij laat uitgevoerd. Een 

bewoner geeft aan dat het jammer is dat dit zo laat is want het 

bootjesvaar weer is ondertussen over. 



 Wanneer is de planning dat de Westfrisiaweg opengaat. Dit zal medio 

oktober plaatsvinden. 

 De ontwikkelingen van Zevenhuis gaan door. Niet alle direct omwonende 

bewoners zijn uitgenodigd voor deelname aan het overleg 

 Wanneer wordt het winkelcentrum opgeleverd? 

6. Rondvraag/mededelingen 

- Zomervakantie spelen hebben plaatsgevonden op de Vredemaker, op advies van 

de bewoners van de OLBO 

- Lichtjesavond was succesvol, er is een discussie over hoe de vaste route moet 

gaan lopen.  

 


