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Geacht college, 
 

In augustus 2011 heeft ons bestuur op uw uitnodiging gereageerd op de Basisnotitie Structuurvisie 

Hoorn. Wij hebben ons verbaasd over de wijze waarop het Ontwerp onlangs in procedure is 

gebracht. Ten opzichte van de eerdere Basisnota is in de nu voorliggende tekst vrijwel niets 

gewijzigd, terwijl u op blz. 89 aangeeft dat de input van een aantal bijeenkomsten (met wie?) is 

verwerkt in de ontwerp structuurvisie. Bovendien ontbreekt inzicht in de ontvangen reacties. Uit 

een toelichting zou kunnen blijken waarom het college oordeelde om niets met onze reactie te 

doen. Wij zouden derhalve kunnen volstaan met de opmerking dat onze reactie van augustus vorig 

jaar dient te worden begrepen als ons commentaar op de Ontwerp Structuurvisie. Een hinderlijke 

herhaling van zetten. Desalniettemin heeft de studiegroep RO van onze vereniging het Ontwerp 

van de structuurvisie opnieuw bestudeerd en uitgebreid van commentaar voorzien.  

 

Vorig jaar ontvingen wij een aantal exemplaren van de Basisnota. Deze keer vroegen we weer om 

een aantal exemplaren teneinde het Ontwerp te kunnen bespreken. We kregen per e-mail de 

reactie dat we, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, het stuk op de website van de 

gemeente konden lezen. Met een verwijzing naar de mogelijkheid om het voor onszelf uit te 

printen. Het is echt van de gekke dat wij gedwongen worden om 110 pagina’s op de computer te 

gaan lezen en voor eigen rekening te moeten printen. Dit is geen bezuiniging maar een 

buitengewoon publieksonvriendelijke verschuiving van kosten. Neemt een overheidsinstelling de 

inbreng van instellingen serieus dan zal zij ook de faciliteiten op een redelijk niveau beschikbaar 

moeten stellen. 

 

Gezien het bovenstaande willen wij graag alsnog een inhoudelijke reactie op ons commentaar van 

augustus 2011 en inzage in de reacties van anderen. 

 

Wij stellen het op prijs als ons bestuur voortaan op een meer professionele wijze bij de 

voorbereiding van de ruimtelijk plannen betrokken wordt. 

 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn. 

 

 

 

E. S. Ottens,      M.J. Lodde-Tolenaar, 

Voorzitter      Secretaris 


