Verslag Bewonersoverleg Risdam-Noord 18 april 2019. Locatie De Cogge.
Aanwezig agendacommissie: Maarten Kwak (voorzitter), Anton Greefkes (komt later)
Gonny de Vries (verslag).
Gemeente: Burgemeester J. Nieuwenburg, Wethouder S.Broersma,
Wijkcoördinator Anouk Groot. Politiek: L, Dekker CDA, I. Tillema Groen Links.
En 39 bewoners.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijke welkom aan allen. Hij laat weten hoe
de avond er uit komt te zien. En deelt mede: * Dat op 13 april het eerste Bijen
educatiecentrum van ons land is geopend bij de Woid Koperslager 9a. Uniek in Nederland.
De website is/wordt bijgewerkt www.overlegrisdamnoord.nl.
Email adres is: vz.bew.overleg.risnoord.nl

* Buurtgroep Risdam-Noord Groen en Groei&Bloei houden in het kader van "Steenbreek"
tijdens de plantjesmarkt op zaterdag 20 april, de actie "Tegel er uit...struik er in". Dit alles
om bewoners aan te zetten meer groen aan hun tuin toe te voegen. Met teveel bestrating is
het milieu niet blij,: minder gelegenheid voor insecten en vogels, meer wateroverlast en de
tuin wordt een hitte-eiland. De plantjesmarkt is van 10.30-12.00 uur in samenwerking met
Groei en bloei bij wijkcentrum de Cogge. Tuinonderhoud Takken heeft 40 vlinderstruiken
gedoneerd, bij inlevering van een tegel krijgt men een vlinderstruik cadeau.
*Er komt een "Knarrenhof " op de plaats waar de school De Spinnaker stond.
* Tijdens het volgende Bewonersoverleg 27 juni, zal Chris de Meij u alles vertellen over het
"Bijen educatiecentrum en de bijenlinten. Uniek als eerste in ons land.
* Op 19 september geeft Dick Waalboer een presentatie over het Westfries archief en
genealogie.
* Mogelijke andere onderwerpen voor het Bewonersoverleg : Puur Hoorn, Hoorn van het gas
af. Verkeer. Aanzicht voor/achtertuinen Risdam-Noord.
De voorzitter geeft het woord aan Esther Martens. (Hondenpoep) Zij en vele
wijkbewoners ergeren zich aan de overlast van hondenpoep. Zelfs bij de glijbaan vlak ervoor
lag hondenpoep waardoor de kinderen er niet omheen konden met alle gevolgen van dien.
Ze heeft een brief naar de Burgemeester gestuurd, kreeg toen bericht van 1.Hoorn. Kinderen
van de Flierefluiter kunnen op het voetbalveldje spelen. Echter het speelveldje ervoor ligt vol
hondenpoep. Esther hangt wel eens bordjes op met ludieke opmerkingen, het enige resultaat
is dat de bordjes binnen 2 dagen zijn verdwenen, terwijl zij ze met veel tape zijn vast
gemaakt. Het wekt volgens Esther alleen maar agressie op. Kinderen komen er mee in
aanraking, je kunt er niet alleen vies van worden ook kan men een infectie, buikpijn etc. van
krijgen. Hoe is dit te bestrijden is de vraag? meer bordjes plaatsen waar wel en niet de hond
uitgelaten mag worden, handhaven! Anouk geeft aan dat de gemeente tegelijk met de aanslag
hondenbelasting informatie daar over gaat verstrekken. Ook wordt geopperd de Raad en
Fracties te gaan benaderen. Er wordt aangegeven dat achter in de Kersenboogerd een

speciaal afgerasterd stukje grond ligt speciaal voor het uitlaten van de honden. Dit werkt
goed alles wordt door de hondenbezitter opgeruimd. Er moet hier nog veel gebeuren voordat
iedereen weet hoe het moet en zich daar aan houdt.
Omdat de volgende spreekster Marjon Brouwer vanwege familieomstandigheden
afwezig is neemt Maarten het woord. Hij vertelt over het Project Groene schoolpleinen.
De Groep heeft het geld ( Plantenmarkt € 600 van het afgelopen jaar, van de gewonnen
Dekamarkt actie €2800, en €200 geschonken door de gemeente o.a. hier voor gebruikt.
Het is een mooi project geworden.
De "Groep" heeft besloten om er o.a. bomen voor te kopen die onder leiding van een docent
van het Clusius met leerlingen van de scholen De Flierefluiter, De Rank en Klimop, bij de
schoolpleinen vakkundig de grond in zijn gegaan. Goed bezig!
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan Ted van der Bruggen:
Hij vertelt dat ruim een jaar geleden men rond de tafel is geweest wat betreft de HSV
Sportvelden. Dit plan is van de tafel omdat de Rugby niet hier naar toe komt waardoor dit
plan niet door kan gaan. Het plan wordt herzien en zal op de agenda van het
bewonersoverleg weer aan de orde komen. Samen komen wij er vast wel uit.
Daarna geeft Ted een opsomming van de uitwerking van het vorige bewonersoverleg van
7 februari inzake het sport en recreatiecomplex. Deze avond werd uitsluitend met dit
agendapunt gevuld.
Geheel van de hand van Ted van der Bruggen is er een compleet verslag waarnaar ik u
verwijs onder de titel:"Resultaten van het horen van bewoners tijdens het bewonersoverleg
van 7 februari 2019 in zake het sport en recreatiecomplex". Verslag zie bijlage
Burgemeester J. Nieuwenburg krijgt hierna het woord. De Burgemeester is reeds 2,5 jaar
burgemeester in Hoorn. Er zijn 35 gemeenteraadsleden en 12 politieke partijen. Taken van
de burgemeester : Openbare orde en veiligheid, waar onder brandweer, handhaving,
regionale samenwerking, Communicatie en dienstverlening, Bestuurlijke vernieuwing,
Lobby & public affairs. Eerder was hij o.a. wethouder in Haarlem en als vervangende
wethouder in Hoorn.
De volgende onderwerpen worden door de burgemeester met de wijkbewoners besproken:
huisvestingsbeleid voor ouderen, geluidsoverlast o.a. A7, vuurwerk etc.
Veiligheid: De (zichtbare) criminaliteit neemt in Hoorn , en ook landelijk af. Echter de
onveiligheid op digitaal gebied neemt ook in Hoorn e.o. toe, heeft alle aandacht zo laat hij
weten. Hij is blij met wat burgers zelf ondernemen zoals Buurtapp en het elkaar informeren.
Veiligheid specifiek wat in Hoorn gebeurt: politie inzet en verdeling, en aanpalende
activiteiten zoals toezicht, wat overigens voor verbetering vatbaar was. Zo is her en der
cameratoezicht (publieke ruimtes) gekomen. Er wordt een nieuwe veiligheidsnotitie
geschreven, ontwikkelen sterker politie optreden en criminaliteitbestrijding, meer recherche
en stadstoezicht. De internet criminaliteit moet in groter verband worden aangepakt, 37
burgemeesters van NH doen hier aan mee. Er moet gerichter worden ingezet en inzet
opplussen. De criminaliteit lijkt dus af te nemen maar daar voor is internet criminaliteit terug

gekomen. De burgemeester sluit ook vaak panden (hennep kwekerijen), daar gaat veel geld
in om. Dit heeft "Top prioriteit", we zetten daar stevig op in. Het veroorzaakt vaak een
gevaarlijke situatie en vaak intimidatie van de buurt. Als inwoner moet je zelf ook actie
ondernemen om het te melden dan kunnen wij er wat mee aldus de burgermeester.
Hij heeft onlangs de "Opgang" gesloten i.v.m. een schietpartij met een doorgeladen geweer,
Dit werd door de "Opgang" ten onrechte ontkent. Sport moet door kunnen gaan, horeca is
voor 8 weken gesloten.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 70 uur per week met als vervanger Wethouder Broersma
(hier aanwezig). De burgemeester vindt belangrijk dat gemeenteraadsleden, commissieleden
bij het wijkoverleg aanwezig zijn. De burgers betrekken we door middel van de media, en bij
bewoners overleggen, 1.Hoorn en op de website is veel digitaal te regelen/aan te vragen.
Vraag: Er is regelmatig geluidsoverlast van de A7. Wethouder Broersma geeft aan dat
wethouder Bashara al een hele rij boompjes heeft laten planten. Bewoner geeft aan dat het
geluid daar boven uit. komt. Hier is meer voor nodig.
actie: Buurtgroep Risdam Noord Groen??
Een bewoner geeft aan dat: door toename van oudere ouderen die steeds langer thuis
(moeten) blijven wonen ook vaker (alleenstaande) mensen met dementie waardoor
regelmatig overbelaste mantelzorgers en de schaarste aan zorgmedewerkers er behoefte is
ontstaan aan kleinschalige beschermde wooneenheden in de wijk. In Risdam Noord
ontbreekt elke vorm hiervan. Het zou fijn zijn wanneer zo´n woonvorm ook in onze wijk van
de grond zou komen. Ouderen kunnen dan in hun eigen wijk blijven wanneer ze meer
ondersteuning nodig hebben, het netwerk blijft dan behouden. Burgemeester geeft aan hier
naar te kijken, wethouder Broersma en Tillema (groen Links) alsmede bewoners scharen
zich achter het idee. Tegelijkertijd geeft het een impuls aan het tekort aan zorgverleners
omdat de tijd die men kwijt is aan heen en weer rijden van de ene bewoner naar de andere
deze kostbare tijd aan zorgverlening kan worden besteed.
Wethouder Broersma geeft aan dat er plannen zijn voor de wijk wat betreft het stuk tussen
Stijgbeugel en de A7 die zich prima leent voor natuurontwikkeling. Hans Timmermans heeft
bomen gekweekt en met wijkbewoners daar geplant. Een ambtenaar gaat meedenken voor
een plan voor het hele gebied.
Ook werden de `Alpen` aan het hoefblad nog besproken. De opslag van de grond op het
speelveldje heeft helaas langer geduurd dat voorzien was. De grond gaat zodra dit kan
teruggestort worden op het vernieuwde riool in de straat.
De voorzitter bedankt de sprekers, en de bewoners voor hun aanwezigheid, en nodigt
hen uit voor een drankje (alcohol vrij). Graag tot het volgende overleg van 27 juni!
Anton Greefkes (lid agendacommissie) vrolijkt het samenzijn op door zijn Bandoneon op
professionele wijze te bespelen. Een gezellige afsluiting van het bewonersoverleg.

