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Betreft: vragen ex Art. 36 over "Dorpel"
Hoorn, 14 februari 2018

Geacht college,
Naar aanleiding van klachten geuit op Facebook over wat zaken op de Dorpel heb ik contact
opgenomen met een van de bewoners. Dit resulteerde in een zeer interessant gesprek met
deze bewoner. In dit gesprek zijn een aantal zaken naar voren gekomen welke ik afzonderlijk
zal benoemen. Ik wil benadrukken dat het geen klaagzang was, maar een constructief
gesprek met een goedwillende bewoner.
Rond de Dorpel is het rommelig. Niet alleen rommelig door (zwerf)vuil, maar de gehele sfeer
oogt rommelig. Door deze indruk wordt verdere vervuiling aangetrokken en wordt het voor
de bewoners minder uitnodigend om wat aan de omgeving te doen.
1. Bent U het met ons eens dat de sfeer rond de Dorpel rommelig over komt? Zo, nee
waarom niet?
2. Bent U het met ons eens dat dit vaak in een neerwaartse vicieuze cirkel ontaard? Zo
nee, waarom niet?
Als je rond loopt valt het op dat het onderhoud aan tegelwerk, perken, grasvelden en
hekwerken behoorlijk te wensen over laat. Opmerkingen over een neerwaartse spiraal geldt
ook hier en verderop en worden verder maar achterwege gelaten als dit geen verduidelijking
behoeft.
3. Bent U het met ons eens dat het onderhoud door eigenaar(Intermaris) en/of
gemeente te wensen over laat? Zo nee, waarom niet?
4. Zo ja, bent U bereidt hier wat aan te doen of zich ervoor in te zetten? Zo nee,
waarom niet?
Tegenover de Dorpel is een school gevestigd met eigen terrein waar auto’s geparkeerd
kunnen worden. Het blijkt echter dat personeel van de school parkeert op de beperkt (13
plaatsen op 24 huishoudens) beschikbare ruimte bij de Dorpel.
5. Is dit U bekend?

6. Bent U bereid met de school in gesprek te gaan om hier een oplossing voor te
vinden? Zo nee, waarom niet?
7. Mocht dit niet lukken, wilt U dan inventariseren of het instellen van een tijd beperkte
blauwe zone kan voorkomen dat woon‐werkverkeer hier de gehele dag wordt
geparkeerd? Zo nee, waarom niet?
8. Het grasveld aan de Hunze, naast de Dorpel, wordt ook gebruikt als parkeerplaats.
Hierdoor ontstaat een onooglijk modder/grasveld. Bent U bereid maatregelen te
treffen tegen het parkeren in het gras? Bent U bereid om hier anders een
parkeerplaats van te maken?
In de avond en nacht is het op vele plaatsen in de gemeente donker. Daar waar nodig wordt
gekeken of dit verbeterd kan worden, zowel voor de veiligheid als voor de veiligheid. Met de
eerste bedoelen we het veiligheidsgevoel en met de tweede de fysieke veiligheid zoals
struikelen,vallen of stoten. Rond de Dorpel is het met beiden matig gesteld, het is er donker.
Enerzijds door de ongelukkig geplaatste en matige verlichting, anderzijds door het
achterstallig onderhoud zijnde defecte lantaarns. Door deze gebrekkige verlichting zijn beide
veiligheden in het geding.
9. Is deze gebrekkige verlichting U bekend?
10. Is het U bekend dat lopen buiten de woningen soms een hachelijke zaak is, mede
veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan tegelwerk en waterafvoer?
11. Bent U bereid aan deze situatie wat te doen? Zo nee, waarom niet?
Bij de Dorpel is een gemeenschappelijke, bovengrondse, niet‐afsluitbare vuilcontainer. Deze
container wordt door derden gebruikt met als gevolg dat de bewoners hun huisvuil ernaast
moeten zetten. Dit heeft al geresulteerd in een proces verbaal, welke gelukkig is
geseponeerd. Verder wordt deze container, lekker gemakkelijk bereikbaar vanaf de
openbare weg, gebruikt om bepaalde soorten plantenafval te dumpen. Dit met het zelfde
gevolg, overvol en niet meer beschikbaar voor de bewoners.
12. Is dit probleem U bekend? We nemen aan van wel is verband met het seponeren van
het proces verbaal.
13. Is het mogelijk deze containers alleen toegankelijk te maken voor de bewoners?
Zo nee, waarom net?
14. Rond de Dorpel is veel (zwerf)vuil aanwezig, een vicieuze cirkel welke doorbroken
moet worden. Kunt U hier een helpende hand bieden?
Al rondlopend valt het op dat het onderhoud aan het openbaar groen onder minimaal is en
daardoor een soort natuurtuin/woestenij is ontstaan.
15. Wordt er onderhoud gepleegd op deze locatie? Zo ja, hoe vaak?
16. Bestaat er een mogelijkheid aanpassingen te doen aan het openbaar groen, om een
meer uitnodigend beeld te krijgen? Hierbij bedoelen we met nadruk niet : alles
rooien en gras zaaien.

Uit het voorgaande blijkt wel dat het een complex is van een aantal factoren waarop
ingegrepen zou moeten worden. Het blijkt dat bewoners zich best in willen zetten om de
leefbaarheid hier te vergroten. Dit is ook waarop de gemeente in zet, samen met de
bewoners en de gemeente faciliteert.
17. Bent U bereid in gesprek te gaan met de bewoners hoe gemeente en bewoners
samen hier vooruitgang kunnen boeken? Ondergetekende wil hier graag een
helpende hand bieden, onafhankelijk van de politieke realiteit na 21 maart.
Graag willen wij gefundeerde antwoorden op alle vragen. Uw antwoorden zien wij met
belangstelling, binnen de gestelde termijn, tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Alex van der Kleij, Hoorns Belang

Bijlage : enkele foto’s van de omgeving

De volgende foto’s zijn in het donker gemaakt. De eerste foto is van de Hunze als referentie.
De overige foto’s van de Dorpel zijn bij exact dezelfde belichting (sluitertijd/diafragma/ISO)
gemaakt. Hiermee wordt een beeld geschetst van de verlichting. Onze ogen zullen zich wat
aanpassen, maar een indruk is wel te krijgen.

