Verslag Bewonersoverleg Risdam-Noord 27 juni 2019. Locatie De Cogge.
Aanwezig agendacommissie: Maarten Kwak (voorzitter), Anton Greefkes en Gonny de
Vries (verslag).
Politiek(voorzover bekend): Chris de Meij (VVD), Nico Mast (Tonnaer)
En een te klein aantal bewoners voor zulke goede onderwerpen gepresenteerd door zulke
bevlogen mede bewoners. De voorzitter hoopt dat bij het volgende bewonersoverleg vele
wijkbewoners laten zien dat zij betrokken willen zijn bij hun wijk. Ook u kunt wat inbrengen
waarvan u denkt dat het op de een of andere manier in het belang van de wijk is om daar
over met mede bewoners van gedachten te wisselen, of gewoon uw mening kenbaar zou
willen maken. U kunt dit doen om naar de website te gaan en dan onder het kopje "In
gesprek met het Bewonersoverleg Risdam Noord te gaan".
De agendacommissie staat open voor elke inbreng vanuit de wijk. Het doel van het
bewonersoverleg is dan ook: het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk,
en de belangenbehartiging van wijkbewoners. Binnen dit kader worden alle activiteiten
verricht. Het bewonersoverleg is een open forum en platform voor de wijk zonder politieke
grondslag. Alle bij de wijk betrokkenen kunnen daar hun mening/visie kenbaar maken.
In formele zin is het bewonersoverleg geen adviesorgaan voor de gemeente.
De voorzitter opent het overleg met een hartelijk welkom.
Hij laat weten dat alleen vandaag het overleg om 19.30 uur aanvangt.
Hij wijst op de vernieuwde website: www.overlegrisdamnoord.nl, die Anton Greefkes
(AC lid) samen met de voorzitter een nieuwe uitstraling heeft gegeven en overzichtelijk is
ingedeeld, waarop veel actuele informatie. Neem gerust de moeite om er regelmatig op te
kijken, of er iets op te laten plaatsen.
De agendapunten worden daarna door de voorzitter toegelicht.

Anton Greefkes. "Stand van zaken Fietsnota".
Anton geeft aan dat de eerste fietsnota alleen ambtelijk was samengesteld maar de tweede
fietsnota maart 2011 "Fietsend naar 2020" is met inbreng van burgers tot stand gekomen. Hij
noemt vele doorgevoerde verbeteringen op die toen in onze wijk met inbreng van onze
wijkbewoners tot stand zijn gekomen zoals: Kamille en Klaproos fietsers voorrang bij
oversteek Keern, fietspad bij Medemblikker Trekvaart, fietsenstalling Korenbloem,
fietsstroken Zwaag etc. :
Bewoners van onze wijk hebben een probleem als zij naar het bedrijventerrein Westfrisia of
naar de nieuwe Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder gaan, dan is er maar één mogelijkheid
via de Dorpsstraat Zwaag. Dat is een behoorlijke omweg en nog erger de Dorpsstraat Zwaag
is voor fietsers gevaarlijk, ook heeft men last van veel (sluip) verkeer. Daar was in de
tweede fietsnota (2011) al aandacht voor door een fietsdoorsteek te plannen vanuit de
Klagerstuin, tussen Risdam Noord en het bedrijventerrein. Door de financiële crisis verdween
de nota onder in de la. Nu is deze Fietsnota "Fietsend naar 2020" weer tevoorschijn gehaald
en is in de raadscommissievergadering van 21 mei aan de orde geweest. Anton heeft daar
ingesproken en wel om de volgende redenen als hier boven genoemd: omweg, gevaarlijk,
(sluip)route. Het realiseren ervan wordt bemoeilijkt door het gegeven dat sinds kort een

nieuwe regeling van kracht is geworden die beveiliging met spoorbomen vereist bij elke
nieuwe spoorwegovergang. Dat het hier om een museumlijn van de stoomtrein naar
Medemblik die op een sukkeldrafje viermaal per dag heen en weer pendelt dient er niet toe.
Het grootste struikelblok blijkt de kosten voor de beveiliging van de overweg te zijn 300.000
euro en daarmee een verdubbeling van de geraamde kosten van de doorsteek. Er is niet
genoemd de mogelijkheid om aanspraak te maken op het door het rijk gereserveerde potje
van 60 miljoen voor financiering van beveiliging van onbewaakte overwegen. Er wordt ter
overweging gegeven dat de gemeenteraad een motie indient om te bezien of er alternatieven
zijn. Hij heeft overleg met Jeroen van het Veer gehad over de fietsdoorsteek. Hij vroeg of wij
namens het bewonersoverleg onze mening wilde geven over het genomen raadsbesluit om
hem te ondersteunen zijn streven de doorsteek op plaats één te krijgen op de prioriteitenlijst
van de fietsnota. Anton wijst ook nog even op het "dure" betonnen fietspad wat is aangelegd
(Opgang/ Pinksterbloem wat uiteindelijk dood loopt, dit geld had volgens hem beter kunnen
worden benut. Anton zal volgende week dinsdag nogmaals een poging doen, wij wensen
hem veel succes. Anton krijgt een welverdiend applaus voor al zijn inspanning om te komen
tot een verbinding tussen Risdam Noord en het bedrijventerrein Westfrisia.

Chris de Meij (o.a. bijenlinten, Bijen-educatiecentrum, Stadslandbouw).
Chris vertelt dat het aantal bijen de afgelopen jaren drastisch in aantal achteruit is gegaan,
maar ook andere insecten. Ze zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. De
landbouw en daarmee onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel aangewezen op
deze bestuivers. De bekendste is de honingbij en de hommel die samen tussen 80 en 90 %
van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Daarom heeft de Stichting Stadslandbouw
Hoorn het initiatief genomen de biodiversiteit van de stad te vergroten. Men wil dit bereiken
door o.a.: scholen erbij te betrekken, mensen trainen, workshops, modeltuin maken waarbij
belangrijk is: bijenvriendelijk.
De bijenstal in de kinderboerderij Woid is omgebouwd tot educatiecentrum
Koperslager 9a 1625 AH Hoorn. telefoon 06-30015467 Openingstijden woensdag van
14-16.00 uur en zondag van 12-16.00 uur, op deze dagen zal altijd een imker aanwezig
zijn.
De Gemeente geeft ondersteuning, bedrijven sponseren, leerlingen van scholen hebben
bijenkasten gemaakt, zijn betrokken bij de aanleg van de tuin die rond het educatiecentrum
is aangelegd, en er zal onderzoek plaats vinden bij het bijen educatiecentrum. In het centrum
staat een beeld van Sint Ambrosius beschermheilige van de bij. De dochter van Chris heeft
het logo gemaakt. het centrum heeft in april haar deuren geopend Er zijn vaak activiteiten:
Op 13 en 14 juli zijn de landelijke imkerdagen , bij de Woid van 10-16.00 uur.
Er is ook een Virtual reality bril ter beschikking aanwezig. Op 26 juni komen bewoners van
Avondlicht een kijkje nemen, op 5 juli VMBO vrijwilligers. Het is beslist de moeite waard om
daar een kijkje te gaan nemen! Ook is Chris voorzitter Stadslandbouw, reeds enige jaren
geleden gestart met het verbouwen van groenten etc. Reeds een bekent begrip. Een mooi
initiatief en voldoet aan een behoefte.

Vragen:
Hoe zit het met de bestrijdingsmiddelen van de gemeente? zij gebruiken er geen maar het
onkruid wordt gebrand. Een Honing volk bestaat uit een Koningin, een dar en vele werksters.
Zij maken de kast zelf schoon zijn sterk en krachtig. In maart/april zijn ze al aan het
overwinteren, ze maken ook "Was". De wilde bij komt pas als bepaalde bloemen er zijn, ze
bestrijden elkaar niet, beconcurreren elkaar.
In hoeverre dragen bijenlinten bij? het draagt bij aan een betere diversiteit (ook voor vlinders,
torretjes) naast de bijen. Er zijn al heel wat insecten verdwenen dus graag zoveel mogelijk
van dat soort stukjes bloemen is noodzakelijk. Ook bij de akkerwanden en de slootkanten.
Gemeente maait tegenwoordig een eerste meter langs de weg en laat de kanten verder
staan, daar zijn niet alle bewoners even blij mee. Intermaris is eigenaar van het gras rond
Avondlicht zij willen dat stuk gebruiken als voorbeeld tuin. Het gaat om mensen te prikkelen.
Het Clusiuscollege gaat bijen vriendelijke plantjes kweken. Struiken en heesters zijn ook
goed voor bijen. Bij de Boomganger komt een strook voor bijen. Chris krijgt een luid applaus,
waardering dus voor al het mooie werk dat hij doet, heel hartelijk dank!

Ted van der Brugge.
Hij laat even de revue passeren van wat er allemaal in de loop van de tijd is gepasseerd: de
nieuwe groep sportcomplex, Leekerbos ingeplant 300 bomen en heesters, schapenhek, 3
basisscholen die meedoen in het vergroenen van de scholen, de plantjesmarkt etc. etc. De
DEKAmarkt die meedoet, de provinciale subsidie voor de Risdammer buurtgroep, de
nieuwsbrief etc. Er is ontzettend veel werk verzet, we moeten kijken wat is samen te voegen.
Chris de Meij stelt voor aan Ted: laten we de twee groepen samen voegen waarop Ted
aangeeft dat de buurtgroep uit gaat van Risdam Noord. Chris zou dit graag met het
toekomstig bestuur bespreken.
Afgelopen zaterdag is de Groenvisie van de gemeente Hoorn vastgesteld. Prima verzorgd
door het Clusius College. Reactie: Een hoopvol document, veel ruimte voor
burgerparticipatie, diversiteit, groenbeplanting, ambitieus, realiseerbaar, In de visie is ook
opgenomen "hoe nu verder". Twijfels: slag om de arm, waar gaat het naar toe de komende
jaren, ruig waar het kan, netjes waar het moet. Moet je niet meer kijken naar een
wetenschappelijk rapport over een visie zo wordt gezegd. We zien op dit moment wel een
iets ander maaibeleid, meer diversiteit, meer onderbeplanting. In het najaar wordt flink
gesnoeid zo blijkt, dit moeten wij goed in de gaten houden (mag geen kaalslag worden). Er
is toenadering gezocht versteende tuinen, 1 vierkante meter er uit dan krijgt men €20 (dit is
door de gemeente omarmt).
Project vitamine G voor Risdam Noord. In het najaar organiseren zij 4 grote activiteiten.
Twee wijkbijeenkomsten. Organisatie Ted van der Brugge. De eerste is op 17 oktober 2019:
"Biodiversiteit : "Wat is dat en wat heb ik daar mee te maken?".
De natuur om ons heen van uw tuin of balkon tot en met de polders om ons heen.
Tweede bijeenkomst is op 14 november 2019:
"Biodiversiteit en het herstel; wat kan ik daar aan doen?".

Natuurfietstocht: Organisatie: Hans Kooistra en Hans Timmermans. (datum nog te plannen)
mede naar aanleiding van de twee voorgaande wijkbijeenkomsten wordt een
natuurfietstocht georganiseerd voor wijkbewoners door de ons omliggende gebieden. De
biodiversiteit staat hierbij centraal. Ook dan wordt de relatie tussen het ons omringende
landelijk groen en het groen in Risdam Noord benadrukt. Gedacht wordt aan groepen van 8
personen onder begeleiding van een deskundige. Hierbij wordt dan een beroep gedaan op
de samenwerkingspartners en gidsen vanwege kennis en kunde.
Planten van drie of meer fruitbomen in openbaar groen! Om de vergroening in onze wijk
symbolisch vorm te geven heeft men reeds gemeentelijke toestemming om op één locatie
drie en wellicht meer fruitbomen te planten in het openbaar groen. Ook hierbij is de
deskundige inbreng van de samenwerkingspartners gewenst. In de toekomst is op deze
locatie, midden in de woonwijk, ruimte voor meer fruitbomen indien dit een succes is. De wijk
wordt betrokken voor de keuze van het soort fruitbomen (stemmen via buurtapp en tijdens
het Bewoneroverleg). De kinderen van de basisscholen worden bij het planten betrokken.
Tevens zal men om educatieve redenen hen informatie verstrekken over het belang van
deze bomen en bomen in het algemeen. Deskundigheid en ervaring hiervoor bevind zich in
de groep .
Ook voor Ted is er een luid applaus, fantastisch wat er allemaal tot stand komt in onze wijk
en allemaal met inbreng van mede wijkbewoners.
De voorzitter sluit af door te zeggen dat het mogelijk een verkeerde datum was
waardoor veel buurtbeowners afwezig waren. Jammer dat men deze boeiende
onderwerpen heeft gemist en hoopt het volgend overleg op vele wijkbewoners.
Hierna kan men nog even napraten onder het genot van een drankje en hij wenst allen
een fijne zomer!
Het volgende Bewonersoverleg is op 19 september2019 om 20.00 uur!

