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Hoorn, 11 augustus 2009 

 

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, Postbus 603, 

1620 AR – Hoorn. 

 

Betreft: gevolgde procedure bouwaanvraag vernieuwing Oostereilandbrug. 

 

Geacht College, 

Als reactie op uw brief aan de bewoners van Achter op ‘Zand 57 t/m/ 63 en Hoofd 3 t/m 13 

willen wij het volgende onder uw aandacht brengen: 

Naar aanleiding van een eerder gepubliceerde bouwaanvraag voor vernieuwing van de 
Oostereilandbrug werd 19 mei jl. een reactie ontvangen van de Gemeente Hoorn, Bureau 
Vergunningen en Bouwtoezicht dat deze ingediende aanvraag was ingetrokken. Er zou intern 
gewerkt worden aan een gewijzigd plan voor de te vernieuwen brug. Indien een nieuwe 
aanvraag om bouw- en monumentenvergunning wordt gedaan wordt dit wederom in de 
krant gepubliceerd en zal de gebruikelijke besluitvormingsprocedure worden gevolgd. 
 

24 juni 2009 ontvingen de omwonenden van het Oostereiland een brief van de gemeente 

Hoorn, waarin werd toegezegd dat er voor nadere informatie over de uit te voeren 

werkzaamheden  rond het Oostereiland een bijeenkomst zou worden georganiseerd in de 

derde week van augustus (dit is week 34!) 

In het Westfries Weekblad d.d. 5 augustus 2009 op de pagina “Gemeente Hoorn maakt 

bekend” is onder de aangevraagde reguliere bouwvergunningen vermeld : ’t Hoofd 

vernieuwen en geschikt maken kademuur voor toekomstige brug.  

Tevens wordt gesteld dat men pas formeel een bezwaarschrift hiertegen kan indienen als de 

vergunning is verleend! 

Een dag later 6 augustus (week 32) ontvingen de bewoners een brief van de gemeente, dat 

in week 34 de voorbereidende werkzaamheden  zouden starten ten behoeve van de 

realisatie van een nieuw landhoofd aan het Hoofd. In deze brief wordt ook vermeld dat bij 

een aantal percelen bouwkundige opnames worden gemaakt en meetpunten worden 

aangebracht. Omdat het dus niet ondenkbaar is dat de werkzaamheden schade bij percelen 

kan veroorzaken achten wij het eens te meer van belang dat de besluitvormingsprocedure 

zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd.  
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Terwijl er nog geen officieel besluit genomen is waartegen bezwaar gemaakt kan worden wil 

men binnen twee weken starten met de werkzaamheden! 

Conclusie en verzoek: 
 
 De tot nu toe door u gevolgde procedure wekt de indruk dat u het recht van 
belanghebbenden om tegen een bepaald besluit bezwaar te maken en een beroep te doen 
op de voorzieningenrechter wilt beletten.  
 
We maken dan ook ernstig bezwaar tegen de gevolgde handelswijze van de gemeente. 
Tevens zijn wij van mening dat de omwonenden niet goed geïnformeerd zijn. Dit toont dat 
de burgers door het college niet serieus worden genomen. 
 
Wij verzoeken u dan ook uw huidige handelswijze te beëindigen en een correcte 

democratische procedure met open informatie naar de betrokkenen m.b.t. genoemd 

onderwerp te starten. 

 

Hoogachtend, 

Zie bijlage handtekeningen en adressenlijst. 

Correspondentieadres: H.M Koopmans, Hoofd 3, 1621 AM - Hoorn 

 

Verzonden per e-mail en per postbestelling aan het College van B & W. 

 

Afschriften per e- mail aan: Fractievoorzitters politieke partijen te Hoorn. 

              Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier. 

                               

 


