
Verslag van het Bewonersoverleg Risdam Noord gehouden op 17 

november 2022 in het Wijkcentrum van de Cogge.

Aanwezig 17 bewoners. Sprekers Angelina van Samson Stichting Netwerk, Gerard Dijkstra 

wijkcoördinator gemeente,  en Ted van der Brugge:  Buurtgroep Risdam Noord Groen en 

leden van deze groep.

Agenda 

19.30. uur Welkom en wat speelt er in Risdam Noord.                                                                      

19.45 uur Angelina van Samson Netwerk vertelt wat over haar werk in Risdam Noord.             

20.00 uur Gerard Dijkstra Wijkcoördiator  (Politie).                                                                            

21.00 uur Ted van der Brugge met nieuws rondom Risdam Groen.

De voorzitter Maarten Kwak heet de aanwezige en sprekers welkom en is blij dat we weer na

een lange corona periode waarin we niet bijeen konden komen door een te kleine ruimte 

eindelijk weer van start kunnen gaan.  Hij geeft Angelina als eerste het woord.

Angelina: stelt zich voor vooral voor degene die haar nog niet kennen maar dat zijn er weinig

zo blijkt. Angelina is de Spin in het Web wat betreft het sociale werk in Risdam-Noord. Alom 

bekend en heeft vele taken zoals jongeren met een rugzakje,  volwassenen, sinds kort ook 

ouderenwerk. Daardoor ook de ogen en oren in de wijk, het ontgaat haar niets iedereen 

kent haar en ze maakt graag een praatje met de bewoners. Ook is ze bij de eetsoos 

betrokken. Het Keti Koti project (verbreek de keten)  is een dialoogfeest met eten en dans. 

Er wordt stilgestaan  met het omgaan van de gevolgen van het Nederlands slavernij en 

koloniale verleden. Tijdens de dialoog eet men een gezamenlijke maaltijd , die herinnert aan 

het slavernijverleden. Een greep uit een aantal activiteiten van Angelina zijn verder: Maaltijd 

dialoog van jongeren met ouderen,  samenwerking met MEE & de Wering en de 

scholengemeenschap Oscar Romero, Onvergetelijke Ontmoetingen (mensen met 

vergeetachtigheid), doet heel veel met jongeren (fungeert daar  als een (strenge) maar 

rechtvaardige moeder figuur),  etc. Te veel om op te noemen.   

In het kort de  "Ogen en Oren  in de wijk". De vergadering spreekt waardering uit voor het 

vele en vaak moeilijke werk dat Angelina vol overgave doet. Hartelijk dank Angelina!!

De voorzitter geeft het woord aan de Wijkcoördinator Gerard Dijkstra. Hij stelt zich voor. Hij 

Is woonachtig in Hypolitus Hoef, heeft een vrouw en 2 kinderen een zoon  en een dochter. 

Hij heeft in Amsterdam West gewerkt daar waren ontzettend veel problemen. 

In Hoorn heeft hij te maken met leefbaarheid in de wijken Risdam Noord en Zuid, Zwaag, 

Blokker en de Nieuwe Steen en hij heeft veel contact met Handhavers.  Ook bestuursmatig, 

maar zegt dat daar nog wel het een en ander is te leren. Bij het College, manager dient hij  

verantwoording af te leggen. De vergadering wenst hem veel succes in Hoorn.



Tijdens het uitdelen van een kopje koffie met een koekje vragen wij ons af hoe wij het 

Bewonersoverlegde komende jaren vorm kunnen geven. Ted v.d. Brugge heeft daar met 

Arnoud Schaake over gesproken en zij denken dat het beter zou zijn wanneer er in een buurt

waar wat speelt de agendacommissie dan met die buurt hierover in gesprek gaat,  en eens 

per jaar een gezamenlijke bijeenkomst om zo elkaar te informeren.  Mensen die dan komen 

zijn geïnteresseerd omdat het hun buurt raakt (een gezamenlijk probleem) en men dan ook 

open staat om samen naar een oplossing te zoeken.  Veel gerichter dus. Zoals bv. zendmast, 

energie, verkeersproblemen, vuilcontainers, buurtbemiddeling, overlast of initiatieven  op 

wat voor manier dan ook.         

Maarten: maar hoe weet ik dan wat er speelt in de wijk? Gonny: misschien kunnen we  eens 

per maand een spreekuur houden in de Cogge waar bewoners deze problemen of 

initiatieven  kunnen doorgeven. Het is in elk geval laagdrempelig, praat makkelijker.                

Een taak voor de agendacommissie om samen hierover in gesprek te gaan.                                 

Na de pauze krijgt Ted v.d. Brugge het woord,. Ted: De Buurtgroep Risdam Noord Groen is 

tijdens de corona pandemie actief gebleven en heeft heel wat mooie projecten weer tot 

stand gebracht zoals: Gesprekken met de gemeente over de renovatie van ons Park., Door 

de gemeente is niet erg samengewerkt met de bewoners.  Door de toen wethouder 

S.Broersma is op de rem getrapt richting college waardoor men toen ook met bewoners in 

overleg is gegaan.  Het sport en recreatiepark gaat op de schop. De  gemeenteraad heeft 

ingestemd , om te komen tot meer uitbreiding van sport en accommodaties in het Park zoals

de voetbalvereniging HSV sport en de rugbyclub West- Friesland. dit tot teleurstelling  van de

"Groengroep". Zij zijn van mening dat er beter overleg moet zijn met de gebruikersgroepen, 

omwonende, wandelaars, hondenbezitter en liefhebbers van een groen omgeving.   

Op 16 april heeft weer  een zeer goed planjesmarkt  plaats gevonden die ook zeer goed is 

bezocht. Er is veel verkocht maar  ook plantjes, zaden uitgedeeld en geruild. Er is een 

samenwerkingsverband met PUUR Hoorn en de gemeente Hoorn, betreffende de 

Klimaatverandering. Doel is dat iedere inwoner in NHN minimaal 1 extra maatregel in en om 

het huis neemt om zo het risico op wateroverlast,  watertekort, en hittestress te verkleinen. 

De volgende activiteiten en projecten komen aan de orde. Ted nodigt daarvoor verschillende

leden van de "Groengroep" uit die ons hier meer over kan vertellen. Er zijn binnen de 

"Groengroep"ook verschillende werkgroepen zoals een zadenwerkgroep, een groepje die 

nieuwe bewoners gaat verwelkomen  met een welkoms brief, tuinhandschoenen, schepje, 4 

zakjes bloemenzaden uiteraard in een groen duurzaam tasje.  De aanwezigen worden 

opgeroepen om wanneer men nieuwe bewoners in de buurt krijgt, dit bij de "Groengroep" 

te melden. 

Er komen verder nog vele mooie projecten aan de orde zoals:   De Theekruidentuin, adoptie 

grond, ondersteunen van groene initiatieven van bewoners van de Zwanenbloem, 

gesprekmiddag  met de fracties over het groen in Risdam Noord, geveltuinen, historische 

fruittuin Swaegh, insectenhotel, scholenproject vergroenen schoolpleinen, geld voor houten 



nestkastjes, het Lekerbos,  statiegeld voor "Groen Groep" bij AH. Groenvisie die met 

bewoners is doorgesproken  en die nu klaar is, en nog vele andere projecten. 

Ted  geeft het laatste woord  aan Henk Bouman secretaris "Groengroep". Henk vertelt over 

de hitte stresskaart i.s.m. het Rode Kruis, Omdat de hitte de komende jaren steeds verder 

oploopt is hiernaar gekeken, men heeft hiervoor met 6-8 bewoners de wijk doorgelopen om 

te bezien waar de meeste hitte zich voordoet in de wijk en waar juist niet. De hittekaart is 

van belang  om mocht het zich voordoen dat er teveel hitte in een deel van de wijk is, 

kwetsbare bewoners wij  kunnen evacueren naar een iets minder hittevolle plek in de wijk.  

De vergadering spreekt dank en betrokkenheid van de deelnemers uit voor zoveel mooie 

initiatieven voor mede wijkbewoners. . Heel fijn dat hierover wordt nagedacht. Veel dank!

De voorzitter dankt Ted en ieder van deze geweldige "Groengroep" die met veel tijd en met 

liefde proberen onze wijk op een prettige manier leefbaar te houden! Dank Ted en de gehele

"Groengroep voor alle zorg en tijd die jullie hier aan besteden. Hij wenst alle deelnemers een

wel thuis!!

De Postit leverde het volgende op:

-Van het gas af

-zonneparken in Westfriesland

-Hitte stress aanpak Rode Kruis

-Next Door app

-effectieve vuurwerk signalering.


