Nieuwe website Kansen
voor de Kersenboogerd

Wijknieuws
Kersenboogerd

Onlangs is de nieuwe website
www.hoornkersenboogerd.nl in gebruik
genomen. Met deze website van Intermaris
en de gemeente Hoorn maken we het voor
bewoners makkelijker om informatie over
de werkzaamheden en activiteiten in de
wijk te vinden. U vindt er informatie van
alle partners die in het centrumgebied van
de Kersenboogerd samenwerken aan een
prettige leefomgeving. Neemt u ook een
keer een kijkje?

April 2022 - Wijknieuws Kersenboogerd is een uitgave van gemeente Hoorn

Het warmtenet komt eraan!

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief
De gemeente en Intermaris zetten zich
samen in voor een veilige en leefbare
Kersenboogerd. Het centrumgebied vraagt
hierbij om extra aandacht. De komende
jaren gaat er veel gebeuren. Wilt u op de
hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld
u dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief.
Dit kan via www.hoorn.nl/kersenboogerd.

Bewoners Overleg Kersenboogerd

Openingstijden Wijklab

Het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) is er voor en door bewoners van de
Kersenboogerd. Wijkbewoners krijgen een stem over alles wat met de wijk te maken
heeft. Het initiatief staat voor een veilige, groene en leefbare wijk.

Heeft u ideeën voor de wijk en vragen over het programma Kansen voor de
Kersenboogerd? U kunt hiervoor terecht in het Wijklab aan het Aagje Dekenplein 24.
Het Wijklab is open op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Onder andere ook Intermaris, 1.Hoorn en Handhaving houden er wekelijkse spreekuren.

Het BOK bestaat uit een agendacommissie
met op dit moment 5 leden. De agenda
commissie komt eens per maand samen
om te bespreken wat er op de agenda komt
voor de volgende BOK-bijeenkomst.
BOK-bijeenkomsten vinden plaats van
september tot en met juni op iedere tweede
woensdag van de maand in Wijkcentrum
Kersenboogerd aan de Brederodegracht 1
in Hoorn. De avonden zijn van 20.00 tot
22.00 uur met gelegenheid tot napraten
onder het genot van een drankje.

Het BOK houdt ook iedere eerste maandag
van de maand inloopspreekuur in het
Wijklab aan het Aagje Dekenplein van
13.00 tot 16.00 uur.
Heeft u interesse om mee te draaien in de
agendacommissie of wilt u op een andere
manier meehelpen? Het BOK komt ook
graag in contact met jongere inwoners
van de wijk! U kunt contact opnemen via
bokhoorn@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op de website
bok-hoorn.nl of op de facebookpagina
voor verdere informatie en data.

Gemeente Hoorn:
Kansen voor de Kersenboogerd
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur

Handhaving
In de even weken op vrijdag van 16.00 tot
17.00 uur

Gemeente Hoorn:
Spreekuur duurzaamheidsprogramma
Puur Hoorn
In de oneven weken op maandag van
13.00 tot 16.00 uur

Bewonersoverleg Kersenboogerd (BOK)
Eerste maandag van de maand: van 13.00
tot 16.00 uur

Intermaris
Dinsdag 13.00 tot 16.00 uur

Wat doe ik met grofvuil?

Meld uw camera bij de politie en help mee!

Misschien heeft u (grof)afval als u gaat verhuizen? Zet het alstublieft niet zomaar op
straat. Dit zorgt voor overlast, ergernis en kan een boete van 130 euro opleveren. De
gemeente Hoorn heeft veel werk aan het opruimen van de troep. Dat gaat weer ten koste
van andere klussen, zoals het groenbeheer. Helpt u daarom mee om de buurt netjes te
houden? Dat kan op de volgende manier:

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere
misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen?
Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in de buurt camera’s
zijn, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

Nog bruikbare spullen kunt ook inleveren
bij een kringloopwinkel. Veel winkels
komen uw spullen op afspraak zelfs
ophalen.

De komende vijf jaar gaan huurwoningen in het centrumgebied van de Kersenboogerd
stap voor stap van het aardgas af. Ze worden aangesloten op een warmtenet. Dit project
maakt onderdeel uit van het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Met de aanleg
van een warmtenet werkt de gemeente Hoorn samen met woningcorporatie Intermaris
en HVC aan een aardgasvrije toekomst. In december 2021 waren er twee online informa
tiesessies waarin werd uitgelegd hoe een warmtenet werkt. Want er komt veel bij kijken.

Hoe werkt het warmtenet?

Planning
In totaal worden er bijna 2.000 woningen
van Intermaris aangesloten op het warmte
net. Betsy Perk is het eerste wooncomplex
dat wordt aangesloten. Dit complex heeft
al een collectieve verwarming. Hierna
volgen de woningen in Patio en Pergola.
De afgelopen maanden informeerde
Intermaris de huurders hierover via onder
meer huisbezoeken en informatiebijeenkomsten. Het streven is dat HVC deze
zomer start met de eerste werkzaamheden.
Joris Orij (projectmanager bij de gemeente
Hoorn): “Intermaris gaat eerst de
woningen verduurzamen om ze geschikt te
maken voor het warmtenet. Als dit gebeurd
is, zorgt HVC voor de nieuwe warmtenet
aansluiting en wordt het gas afgekoppeld.
Hierna knappen we de openbare ruimte op
om zo de buurt mooier en veiliger te
maken”.

4. N
 a warmteafgifte in de woning stroomt het
2. In het warmteoverdrachtstation vertakt het
afgekoelde water via een retourleiding terug
leidingennet zich naar de woningen en bedrijven
naar het warmteoverdrachtstation en vervolgens
die aangesloten zijn op het warmtenet.
naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.

Energiebron
Het warmtenet wordt naar verwachting
over vijf jaar aangesloten op een permanente, duurzame energiebron. Zo’n
duurzame bron kan energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte
(geothermie) zijn. “Momenteel onderzoeken we welke bron het beste is voor het
warmtenet in centrum Kersenboogerd,”
licht Johan Verberg (projectleider HVC
Warmte) toe. “Dat is afhankelijk van het
aantal aansluitingen, maar ook van welke
warmtebron het best ligt ten opzichte van
de wijk en buurten of gebouwen die in de
toekomst aangesloten kunnen worden.
Gedurende de aanleg en totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is, maken

Laten we samen zorgen voor een veilige en
leefbare buurt. Mocht u iemand grofvuil
zien dumpen? Neem dan contact op met
de gemeente. Als we de dader weten te
achterhalen, kunnen we hem of haar
aanspreken op het gedrag en volgt een
boete.

1.	U kunt het afval zelf brengen naar het
afvalbrengstation Hoorn, Factorij 29a,
Zwaag.
Openingstijden:
-	maandag t/m vrijdag:
08.30 tot 17.30 uur
- zaterdag: 08.00 tot 16.00 uur
2.	U kunt via de website www.hvcgroep.nl/
grofafval een afspraak maken om het op
te laten halen. Houd er rekening mee dat
er ongeveer 14 dagen zit tussen het
maken van de afspraak en het ophalen.

Hoe het werkt?
Stel er wordt bij u ingebroken. De politie
kijkt dan in een databank wie bij u in de
buurt een camera heeft hangen en kan
vervolgens snel de beelden ophalen om te
kijken of de dader er misschien op staat.
De politie kijkt dus niet live mee met uw
camera’s maar inventariseert alleen waar
deze zijn. Zo beschermt uw camera niet
alleen uw eigen bezit, maar helpt u
tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.
U kunt uw camera(’s) aanmelden via

www.politie.nl/cib of bijgaande QR-code.
Alvast bedankt voor de samenwerking!

Wijknieuws Kersenboogerd is een uitgave van de gemeente Hoorn. Tekst: Gemeente Hoorn in samenwerking met Eliane Groenendijk. Fotografie: Gemeente Hoorn, Barend Hoekstra,
Jaap van der Pijll, iStock. Realisatie: SprintPrint. Uitgave: april 2022. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via www.hoornkersenboogerd.nl.

we gebruik van een tijdelijke warmte
centrale aan de Verlengde Lageweg. Die is
nodig om de woningen te verwarmen en te
voorzien van warm tapwater.”
Druk onder de grond
Voor de aanleg van het warmtenet gaat
de straat open in Patio en Pergola. Johan
Verberg (HVC): “Een warmtenet aanleggen
in de straten vraagt veel voorbereiding,
omdat we rekening moeten houden met de
bestaande riolering en gas-, elektra- en
waterleidingen. Het is echt enorm druk
onder de grond!” HVC en de gemeente
overleggen met de veiligheidsdiensten over
de bereikbaarheid en leefbaarheid in de
wijk tijdens de aanleg van het warmtenet.
Woningen, parkeerplekken en winkels
zullen tijdelijk lastiger te bereiken zijn.
We doen er van alles aan om de overlast
zoveel mogelijk te beperken en werkzaamheden te combineren. “We regelen dat het
afval tijdens de werkzaamheden gewoon
opgehaald wordt en nemen maatregelen
voor wijkbewoners met een rollator of
scootmobiel. Zij moeten hun woningen wel
gewoon kunnen bereiken. Net als de politie,
ambulance en brandweer.”
Groot onderhoud aan huurwoningen
Intermaris pakt alle woningen die worden
aangesloten op het warmtenet grondig
aan. Suzanne van de Kuilen-Jansen
(projectmanager sociaal bij Intermaris):
”Vanuit het wijkprogramma Kansen voor
de Kersenboogerd grijpen we het
warmtenet aan om de huurwoningen te
verduurzamen. Bestaand glas vervangen
we door HR++ glas. Ook plaatsen we

1. 	Bij een (duurzame) warmtebron wordt water
verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd hoofdleidingennet naar
de verschillende warmteoverdrachtstations
in de stad gepompt.

3. 	De warmte van het warmtenet wordt vervolgens
afgegeven aan de binnenhuisinstallatie van de
woning. Zo wordt gezorgd voor een aangename
binnentemperatuur en voldoende warm water
om bijvoorbeeld te douchen.

nieuwe dakramen en mechanische ventilatie. Zo kan het energieverbruik omlaag en
het wooncomfort omhoog. We kijken
meteen of de badkamer, keuken en toilet
aan vervanging toe zijn. De verschillende
werkzaamheden voeren we aansluitend uit
in de woning. Dat geeft de minste overlast
voor de bewoners.”

Meer informatie
Kijk voor meer uitleg over (de aanleg van)
het warmtenet in de Kersenboogerd op:
www.warmtenethoorn.nl.
Op www.hoornkersenboogerd.nl staat
informatie over het programma Kansen
voor de Kersenboogerd en de verschillende
projecten.

Prettig wonen
Gemeente en Intermaris willen samen met
bewoners de buurt leefbaarder maken,
zodat iedereen zich er prettig voelt.
Daarom wordt de aanleg van het warmtenet ook gebruikt om de straten op te
knappen. Verder kijken we naar portieken,
gevels en binnenterreinen. Suzanne van de
Kuilen-Jansen: “Met bewoners uit de
straten Patio en Pergola die zich hebben
opgegeven om mee te denken over de
toekomst van hun buurt bespreken we de
komende tijd wat veiligheid en leefbaarheid
voor hen betekent. Samen kijken we hoe
we de buurt ook op die onderdelen kunnen
verbeteren.” De planning is ambitieus: rond
de zomer van 2023 moeten de straten in
Patio en Pergola klaar zijn. Het gaat erom
dat mensen zich prettig, veilig en betrokken
voelen in de Kersenboogerd en lekker
kunnen leven in hun buurt.”

Woningeigenaren
De aanleg van het warmtenet in het
centrum van de Kersenboogerd is in de
toekomst mogelijk ook een kans voor
woningeigenaren. Op dit moment is het
helaas erg kostbaar om koopwoningen
op het warmtenet aan te sluiten.
Huiseigenaren kunnen al wel aan de
slag met het verduurzamen van hun
woning. Dit levert meer wooncomfort,
minder CO2-uitstoot en een lagere
energierekening op. Heeft u plannen
om uw woning te verduurzamen, maar
weet u niet waar u moet beginnen?
U kunt voor gratis en onafhankelijk
advies terecht bij het Duurzaam
Bouwloket van de gemeente Hoorn.
Meer informatie vindt u op
www.duurzaambouwloket.nl/hoorn.

Brochure “Hoorn over op schone warmte”

Pergola

Gemeente Hoorn heeft als
doel om in 2040 aardgasvrij
te zijn. In de brochure Hoorn
over op schone warmte leest
u van alles over de overgang
naar 100% duurzame
energie ofwel, schone
warmte. Welke stappen kunt
u nu al zetten op weg naar
een aardgasvrije woning?
Ook leest u meer over de
technieken en warmteoplossingen per wijk, die op
dit moment het meest voor

de hand liggen in onze stad.
Papieren exemplaren van de
brochure kunt u gratis
afhalen in het Wijklab aan
het Aagje Dekenplein 24.
U vindt ze ook bij de
bibliotheken en andere
wijkcentra in de gemeente.
Een digitale versie vindt u
op www.puurhoorn.nl/
brochure.

De Kersenboogerd: bomvol muzikaal talent!

Kinderen aan de slag voor een betere wijk

Met elkaar de zaak voor elkaar krijgen

Dat het in de Kersenboogerd bruist van het muzikale talent wist wijkbewoner Joost
van Beek al langer. Begin vorig jaar deed de muzikant een oproepje voor Hoor Ons
Kersenboogerd. Met dit initiatief brengt Van Beek beginnende en ervaren talenten uit
de wijk samen en krijgen zij de kans hun muziek op te nemen in een echte studio.
Eind december 2021 mocht wethouder Kholoud Al Mobayed alvast een track beluisteren.
En presenteerde zij de eerste uitgave van Hoor Ons Kersenboogerd, een verhalenbundel
over de muzikale wijkbewoners. De afsluiting van het project is een spetterend live
optreden van alle artiesten tijdens de Hoornse Stadsfeesten 2022.

De beste versie van jezelf kunnen zijn en je inzetten voor een betere wijk. Dat is de kern
van de Samen Beter Beleving, een initiatief van Fer de Jong Jongert. Het project helpt de
kinderen zichzelf beter te begrijpen en zelfvertrouwen op te bouwen. Daarnaast gaan de
kinderen aan de slag met wat zij voor de wijk kunnen betekenen.

Bij woningbouwcorporatie Intermaris hebben ze de afgelopen periode niet stil gezeten.
Ad Langedijk (directievoerder Duurzaam Wonen) en Willibrord Huisman (projectop
zichter Kwaliteit) bezochten in amper drie maanden tijd 295 huishoudens aan de Patio en
Pergola. Doel van deze huisbezoeken? De bewoners vragen hoe het met hen gaat en met
de leefbaarheid in de wijk, opname van werkzaamheden aan de woning én hen infor
meren over het warmtenet.

Joost van Beek, de 36-jarige muzikantproducer achter het wijkinitiatief Hoor Ons
Kersenboogerd, groeide op in Hoorn. Als
jonge jongen viel hem de diversiteit en
muzikaliteit in de stad al op. Van Beek:
“Toen ik begon met muziek maken, zag ik
hoeveel talent er zich in de wijk bevond. Zo
kwam ik op het idee om mensen met elkaar
te verbinden door middel van muziek. Die
verbinding hebben we in deze tijd hard
nodig. Ik ging op zoek naar talenten en
vond pareltjes. Om de diversiteit in de
wijken in kaart te brengen, besloot ik een
album voor en door de wijk op te nemen in
mijn studio.”

Singer-songwriter Larissa Böhm

Uit je hart
Een compleet album is in de maak. De
afgelopen maanden dook Van Beek de
studio in met ‘zijn’ talenten. De eerste track
van Hoor Ons Kersenboogerd is sinds eind
december te beluisteren via de bekende
streamingdiensten. Van Beek en singersongwriter Larissa Böhm beten het spits
af met de track No place like home,
geschreven door Böhm. Van Beek: “Het is
prachtig hoe zulke getalenteerde muzikanten laten zien hoe geïnspireerd zij zijn.
En met hun muziek ook hun liefde voor en
verbintenis met de wijk laten zien. Het
maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe
oud je bent of wat voor muziek je maakt.
Zolang het maar uit je hart komt en je hart
voor de wijk hebt!”
Samen iets moois maken
Van Beek zit achter de knoppen en produceert de liedjes van zijn wijkgenoten. De
muzikanten kiezen zelf hun nummer en hoe
ze dat willen opnemen. “Ik begeleid de
artiesten in mijn studio,” vertelt Van Beek.
“En als het nodig is, kan ik ook verschillende instrumenten spelen. We maken er
samen iets moois van. Een zelfgeschreven

Overhandiging van het boekje Hoor Ons Kersenboogerd door wethouder Kholoud Al
Mobayed aan initiatiefnemer Joost van Beek.
nummer is het leukst, maar een cover mag
natuurlijk ook. Juist die verschillende
nummers, genres en artiesten maken het
interessant. De komende tijd brengen we
meer nummers uit. Bij de start van de
Stadsfeesten willen we het album klaar
hebben.”
Verhalenbundel
Als onderdeel van het project Hoor Ons
Kersenboogerd is er naast muziek ook een
verhalenbundel verschenen. Hiervoor
werden zeventien muzikale talenten uit

de Kersenboogerd geïnterviewd. In
samenwerking met het wijkprogramma
Kansen voor de Kersenboogerd zijn deze
verhalen gebundeld in een mooi boekje.
Wethouder Kholoud Al Mobayed overhandigde eind december het eerste exemplaar
aan Joost en Larissa. Het e-boek en alle
songs zijn gratis te downloaden via:
hoorons.vooreenmooiestad.nl. U kunt de
verhalenbundel ook gratis afhalen in het
Wijklab.

Lekker wandelen en bewegen in het Willem Wiesepark

Dat de nieuwe wandelroute een aanwinst is
voor de wijk blijkt wel uit de vele wandelaars die de route in het Willem Wiesepark
al hebben gelopen. De sportieve route van
bijna anderhalve kilometer lang is geschikt
voor alle leeftijden, zowel voor beginners
als gevorderden. U start de route bij de
ingang van het park tussen de Moerbalk en
de Ceder. Door de duidelijke richtingbordjes is de wandelroute makkelijk te
volgen. Tijdens de wandeling komt u het
beweegplein vanzelf tegen. Het plein is
aangelegd op het grasveldje in het Willem
Wiesepark.
Samen sporten en bewegen
Bij de officiële opening van de wandelroute
benadrukte wethouder Al Mobayed het
belang van contact maken met buurtgenoten. Elke dag een of meerdere ommetjes
lopen is goed voor uw sociale contacten.

Wandelen is een prima activiteit om andere
mensen te ontmoeten en met elkaar een
praatje te maken. Dagelijks bewegen is ook
goed voor uw hersenen. Op het beweegplein kunt u samen met andere wijkbewoners verschillende sport- en beweegactiviteiten doen. Samen sporten en bewegen is
niet alleen gezond, het is ook heel gezellig!
Lunchwandelen naar het beweegplein
Met het beweegplein is de Kersenboogerd
een gratis sportvoorziening rijker. U vindt
er diverse sporttoestellen en borden met
beweegoefeningen. Het maakt niet uit of u
een ervaren sporter bent of net begint.
De oefeningen zijn afwisselend qua kracht,
lenigheid en uithoudingsvermogen.
U bepaalt zelf welke sportoefeningen u
doet en hoe vaak en lang. Het beweegplein
biedt zo een fijne manier om in uw eigen
tempo aan uw conditie te werken.

Kansen voor de Kersenboogerd
Wijkbewoners hebben tijdens eerder

Fijn opgroeien in de Kersenboogerd
Het project is voor kinderen van 9 t/m 12
jaar en valt onder het programma Kansen
voor de Kersenboogerd. Kinderen kunnen
op jonge leeftijd te maken krijgen met
verschillende problemen, zoals een laag
zelfvertrouwen en zelfbeeld. Met dit project
krijgen kinderen meer zicht op hun
kwaliteiten en talenten, om daarmee hun
zelfvertrouwen en welzijn vergroten.
Daarnaast is het gericht op het maken van
verbinding met de wijk. De kinderen gaan
aan de slag om hun talenten in te zetten
voor de wijk.
De beste versie van jezelf (ik)
De afgelopen maanden heeft De Jong
Jongert zijn Samen Beter-concept in drie
groepen van de Montessorischool
Kersenboogerd en de Wereldwijzer ingezet.
“We activeren het beste van jezelf bij de
kinderen,” vertelt de Jong Jongert enthousiast. “Ik maak contact met de groep op
gevoelsniveau. Daarom begin ik de eerste
sessie met yoga in de gymzaal. Na de
oefeningen vertellen de kinderen hoe ze zich
voelen. Terug in de klas vraag ik hen mij te
omschrijven. Ze zien bijvoorbeeld dat ik
heel lang ben en een staartje heb, maar
wat ze niet zien is dat ik best verlegen ben.
Ik neem ze mee in mijn kwetsbaarheid.
Daarna maken we een rondje in de klas.
Wat zien we, welke van jouw kwaliteiten zijn
zichtbaar en welke niet? Hierna tekenen de

Wethouder Kholoud al Mobayed opende afgelopen november in het Willem Wiesepark
een spiksplinternieuwe wandelroute, inclusief een bijbehorend beweegplein.
Wijkbewoners kunnen een sportieve wandeling door het park maken en op het beweeg
plein aan hun conditie werken. Beide beweeginitiatieven zijn bedacht door bewoners uit
de Kersenboogerd.

Voor mensen die (veel) thuiswerken zijn
deze nieuwe voorzieningen in de wijk een
uitkomst. Loop de wandelroute in uw
(lunch)pauze samen met een familielid,
collega of buurtgenoot. U kunt elkaar
motiveren om dagelijks in het park te
wandelen en meteen een paar sportoefeningen mee te pakken. Zo bent u actief
bezig in de buitenlucht en verbetert zo
ook nog uw gezondheid.

Kinderen tekenen de beste versie van zichzelf

gehouden bewonersavonden in de
Kersenboogerd ideeën voor wandelroutes
en beweegpleinen ingebracht. Deze
initiatieven zijn nu gerealiseerd vanuit
het programma Kansen voor de
Kersenboogerd. De gemeente werkt hierin
samen met partners en wijkbewoners aan
een betere woon-, werk- en leefomgeving.
Bewegen en sporten en andere buurtbewoners ontmoeten vallen daar ook onder. De
gemeente heeft geld beschikbaar gesteld
voor uitbreiding van het aantal beweegpleinen en wandelroutes in de stad.

kinderen hun Beste Zelf, die we aan elkaar
presenteren.”
De beste versie van de groep (wij)
Je Beste Zelf is de basis van waaruit de
Beste Groep kan ontstaan. Tijdens de
tweede bijeenkomst beantwoorden we de
vragen: “Wat heeft deze groep nodig om de
beste versie van jezelf te kunnen inzetten?
En wat mist de groep, waar zijn we niet zo
goed in? De kinderen noemen uit zichzelf
vaardigheden als: beter luisteren, meer
opletten of liever voor elkaar zijn. Dit zijn
handvatten voor positief gedrag. De klas
geeft zo zelf vorm aan waar ze naar toe
willen als groep.”
Samen voor een betere wijk
Met hun Beste Groep gaan de kinderen
zich inzetten voor de wijk. Groep 7/8 van
de Montessorischool gaat een lentemand
aanbieden aan ouderen in de wijk.
De kinderen hebben de mand gevuld met
lieve kaartjes, lekkers en leuke dingen.
Groep 7 van de Wereldwijzer wil iets terug
doen voor de politie of brandweer in de
wijk, bijvoorbeeld hun auto’s wassen.
Groep 8 van de Wereldwijzer is van plan
om voor ouderen een fysieke activiteit te
organiseren, zoals een spelletjesmiddag
of sportactiviteit in het wijkcentrum.”
Meer informatie:
www.bestezelf.nl/samen-beter

Tussen november en maart hebben
Ad Langedijk en Willibrord Huisman van
Intermaris 295 huisbezoeken afgelegd.
Deze persoonlijke gesprekken leverden het
tweetal waardevolle informatie op, voor de
Patio- en Pergolabewoners was het een
mooie gelegenheid om hun ervaringen te
delen. “We vragen tijdens de bezoeken
altijd hoe het met de bewoners gaat en wat
ze van de leefbaarheid in hun wijk vinden,”
vertelt Langedijk. “Voelen ze zich veilig,
ervaren ze overlast, wat vinden ze van de
verlichting, de groenvoorziening en de
speelplekken? We hebben in begrijpelijke
taal uitgelegd wat de aanleg van het
warmtenet en de bijbehorende werkzaamheden gaan inhouden. En wat er straks
nodig is om hun woning te laten aansluiten
op het warmtenet.”
Wonen met plezier
De wijkbewoners stelden de huisbezoeken
van Langedijk en Huisman op prijs.
Bewoners die niet reageerden, kregen een
kaartje in de bus of zijn telefonisch alsnog
benaderd voor een bezoek. Naast het
nalopen van de woningen op eventuele
gebreken of achterstallig onderhoud is de
huurders gevraagd actief mee te denken
over de toekomst van de Kersenboogerd.
Willibrord Huisman: “We vroegen aan de
bewoners of zij willen meedenken over
onder meer het groen in de wijk, de
portieken en de buitenkant van de
woningen. We bedenken samen met hen
oplossingen en kijken wat er binnen het
budget mogelijk is in de complexen.
Mensen vinden het leuk om met ons mee
te denken. Er wordt al jaren over verbeteringen gepraat, nu is het zover dat het
aangepakt gaat worden. Het kan eigenlijk
alleen maar beter worden. Heel veel
mensen wonen hier met plezier, vlakbij
voorzieningen en de binnenstad en een
winkelcentrum in de buurt.”
Aardgasvrije toekomst
Met de aanleg van een warmtenet in de
Kersenboogerd investeert de gemeente
Hoorn samen met Intermaris en HVC in
een aardgasvrije toekomst. De komende
vijf jaar wordt het warmtenet in de wijk

Kunstroute in de Kersenboogerd op zondag 15 mei
Op zondagmiddag 15 mei 2022 wordt van 12.00 tot 17.00 uur een kunstroute in de
Kersenboogerd georganiseerd. Door heel de Kersenboogerd wordt een route gemaakt
langs diverse soorten kunst. Bent u creatief en wilt u ook exposeren? Schrijft u zich dan
in en exposeer mee!

Bewonersinitiatief
Het idee van de kunstroute is afkomstig
van de wijkbewoners Johan en Marion. Zij
bezoeken zelf vaker kunstroutes in andere
dorpen en steden. Het leek hen een leuk
idee om dit in hun eigen wijk te organiseren
zodat je de wijk op een andere manier leert
kennen en op plekken komt waar je anders
niet snel komt.

Creativiteit gezocht
In de voorgaande jaren hebben diverse
creatievelingen zich al aangemeld, maar er
is zeker nog ruimte voor meer creativiteit
uit de wijk! Misschien maakt u foto’s,
ontwerpt u sieraden, houten speelgoed,
kinderkleding, beelden of schildert u.
Iedereen is welkom en door de kunstroute
kunt u uzelf presenteren en nieuwe
contacten leggen. Tijdens de kunstroute
staat het u ook vrij om uw kunst te
verkopen. Het unieke aan deze kunstroute
is dat er veel op privé locaties wordt
geëxposeerd. Op de website van ‘Voor Een
Mooie Stad’ (https://vooreenmooiestad.nl/
kunstroute) vindt u meer informatie. Hier is
vanaf 8 mei ook de route te vinden.

Zet de datum alvast in uw agenda en
laat u verrassen door de kunst in de
Kersenboogerd!

aangelegd. We proberen werkzaamheden
te combineren en de overlast hierdoor te
beperken. Daarom is het belangrijk dat
bewoners goed geïnformeerd worden over
de overgang van gas naar warmte en wat
dit voor hun huishouden betekent. In de
aanloopfase organiseerde de gemeente
afgelopen najaar twee online informatiebijeenkomsten. Langedijk: “De meeste
bewoners zijn naar die avonden geweest en
hebben zich goed ingelezen over het
onderwerp. Veel mensen zijn zich ervan
bewust dat koken op gas een einddatum
heeft en de overstap naar een warmtenet
een keer gaat gebeuren. We gaan dit jaar
meer bewonersbijeenkomsten organiseren
om over de plannen te praten.”

40 jaar vooruit
Langedijk en Huisman merkten tijdens de
huisbezoeken dat het merendeel van de
bewoners trots is op hun wijk. Toch zeggen
veel bewoners ook dat er nog wel wat
verbeterd kan worden aan het gevoel van
veiligheid in de wijk. En dat het fijn is als
mensen weer meer naar elkaar gaan
omkijken.
Langedijk: “Daar gaan we zeker met elkaar
mee aan de slag. Dat is onze insteek.
Samen kunnen we veel verbeteren en
bereiken in het centrumgebied
Kersenboogerd. Met elkaar de zaak voor
elkaar krijgen. We willen de wijk zo maken
dat deze weer 40 jaar vooruit kan. Op naar
een toekomstbestendige wijk.”

