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Geacht college, 
 

Op 15 maart 2012 heeft u de ontwerp-Structuurvisie Hoorn ter inzage gelegd. U stelt burgers en 

instellingen in de gelegenheid met reacties daarop te komen. Hierbij maakt het bestuur van de 

Vereniging Oud Hoorn gebruik van de geboden mogelijkheid. 

 

Op verzoek van ons bestuur heeft de studiegroep RO van onze vereniging de ontwerp-

structuurvisie nauwgezet bestudeerd en van commentaar voorzien. Deze reactie is door ons 

bestuur overgenomen en treft u bijgaand aan. De hoofdlijnen van onze reactie hebben wij 

samengevat in het volgende:  

 Het ‘gouden ei’ van onze stad, de historische kwaliteit,  staat op de zesde en laatste plaats van 

de Top-6-criteria van Hoorn. Wij pleiten er voor om de historiciteit een leidend principe te laten 

zijn voor ontwikkelingen in de binnenstad. 

 Het Julianapark is het mooist gelegen park in onze gemeente. Het vervult een belangrijke 

functie voor de omliggende woonwijken en mag ons inziens geen speelplek worden van 

nieuwe stedenbouwkundige uitingen.  

 De structuurvisie ontbeert een duidelijke visie op de infrastructuur en het gemotoriseerde 

verkeer. De aandacht voor verbeteren van de infrastructuur voor fietsers wordt daarentegen 

positief ervaren. 

 De focus van de stad op het water is een duidelijke andere insteek dan we decennia hebben 

gekend en wordt door ons positief gewaardeerd. Het verbaast ons echter dat in de 

structuurvisie nauwelijks aandacht is voor Hoorn als watersportstad. 

 Met de samenvoeging van gemeenten in de regio zijn grote gemeenten ontstaan die 

nauwelijks onderdoen voor Hoorn. Hoorn als stedelijk van West-Friesland is daardoor niet 

langer vanzelfsprekend. Het ontbreekt Hoorn daarbij aan zelfreflectie. 

 

Wij zijn gaarne bereid om onze bevindingen toe te lichten en stellen het zeer op prijs om een 

reactie op ons commentaar te ontvangen. Bovendien willen wij graag op de hoogte worden 

gehouden van de voortgang van deze Structuurvisie.  

 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn. 

 

 

 

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

Voorzitter      Secretaris 


