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hapjes goed s maken. Traditiegetrouw werd eÍ

geholpen: de feestcommi5sie, de pony

ook weer een talentenjacht georganiseerd

meisjes, de flensjes bakkers, de bonnen

door jonge meiden uit de wijk (foto hier-

veÍkopers, de biertdppeÍ5. de raket toe-

boven). De winnddr5 wdren: eer(te pírjs:

zichthouders, de springkussen bewakers/<e

Sophie en Hadewij, tweede prUsr Anne-Luna

hockey clinic oíganisatoren, de talentenjacht

Ohlsen, Sanne Wilting, Sara Kruit, Marit 5mit,
Annette Visser en Anna Nieuwenhuis, derde

kanjers, de schminkers, de tentenbouwers, de

pÍijs: \,aaàike Wilting, Femke de Smet. Lisa

opruimploeg en alle anderen die hebben
geholpen bi het succes van ons feestl

Kruit, Simone Ostendori Ditjaar had het

De volgende acïiviïeit vàn de Íeestcon'tmirs'e

publiek ook een belangrijke stem, het applaus
en gejuich werd gemeten met een echte

zateÍdag 17 december
van 16.00 tot 18.00 uur met sneeuw,

applausmeter, de winnaar van de publieks-

prÍs was Yehudi Ohlsen.
Hierbt wil ik iedereen bedanken die heeft

is

de kerstboírel op

warme chocolademelk en gliihwein.

lnqrid Bousema

KUkvoor nog meer leuke Íoto's op de pi((ardthofsitê
en op www.een-foto,nl/albums/4mijlpiccardthof.
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;stemmingsplan van onze wijk
Op 28 september heeft de gemeenteraad
een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd
voor de Hoornse Meer, Hoorn5e Park en
Piccardthol Het bestuur en bewoners van de
Aal scholver hebben zich ingezet om de
procedure rond het bestemmingsplan te

gebruiken om aandacht te vragen voor enkele
ruimtelike knelpunten in de wijk, met name
de geluidsproblematiek van de A7, het
interprovinciale fietspad naarTer Borch en de
kavel voor een multifunctioneel gebouw aan

Resultaat
Resultaat van dit alles is geweest dat veel
storende foutjes in het plan gecorrigeerd ztn
en ddt eí aanddCht i5 geweest vOOr het
interprovinciaal fietspad wat heeft meege
holpen bij de recente Íeconstructie. Verder
heeft de aandacht die er is geweest voor de
A7 meeqeholpen om bij het ontwerp van de

zuidelijke ringweg de MER-plichtige zone
uitgebreÍd te krijgen, lanqs onze wijk tot aan
Hoogkerk.

de Aalscholver.
Tot slot is er in de raadvergadering van 28

september stilgestaan bij de kavel aan de
Aalscholver voor een multifunctioneel
gebouw. Door de WD, PvdA, CDA en CU is
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en oe parkeerdruk. Er s de toeTegging
gevraagd van de wethouder dat hier aan-

Lieuwe von det Werff
ín aatie nomens cle bewonersvercniging

dacht voor is, gezien de omgeving van de
kavel en het vooÊbijqaande fiets en voetverkeer. De wethouder heeft toegezegd de
ontwikkelingen in de gaten te houden,
de\roods van ddg tot dag, en indie^ er
ongewenste effecten optreden te zullen
kijken wat er aan gedaan kan worden.
Vervolgens is door deWD gevraagd ofde

buurt hierbU betrokken zou worden en ook
dit

Waarom een nieuw bestemmingsplan
Omdat bestem ming splan ne n tegenwoordig

is

toegezegd door de wethouder.

Wim Borghols

een "beperkte houdbaarheid" hebben, was
de gemeente wettelijk verplicht een nieuwe
versie te maken. De gemeente had daarbij de
doelstelling orn het oude plan zoveel als
r elijk I op 1 over te zetten naar een
nlÉw plan.

lnsp raa

k

Op 2 november 2010 heeft eerst overleg
plaats qehad met twee medewerkers vèn de
afdeling RO/EZ van de gemeente oveÍ een
conceptversie, waarbij de bovengenoemde
punten uitgebreid aan de orde zijn geweest.
Dit heeft er toe geleid dat de gemeente heeft

toegezegd dat zi contact opneemt met de
bewonersvereniging voordat deze kavel
opnieuw wordt verkocht.
ln februari van ditjaar is schriftelUk uitgebreid
commentaar geleverd op een voorontwerp
van het plan, in juni i\ een foÍmele Tjenswijle
ingediend op de ontwerpversie van het plan
en is er ingesproken in de vergadering van de
r,__jcornmissie Ruimte en wonen op 14
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Velux dakramen waarschuwing.
ln juni heeft Velux dakramen een
advertentie geplaatst in de landeljjke
dagbladen met een waarschuwing voor
glasbreuk bt dakramen. De pÍob emen
treden op bij een bepaald type dakraam
zoals die is geplaatst in de was/CV rulmte
woninqtype Ekensteyn.

Velux heeft te kennen gegeven dat
slechts 3 bewoners een aanvraag hebbèí
ingediend. Het is nog steeds mogelijk om
aanspraak te maken op gratis vervanging
van het raarn.
Zie voor de procedure op: www.velux.nl
en ga naaí Productwootschuwinq.

Opening Paaipad
Op 14 juli is het Paaipad officieelgeopend.
Het Paaipad is het pad dat aan de Zuidoost
zijde van de Piccardthofplas ligt en dêt
oopt angs de vogelkijkplek van Natuurmonumenten. Het is onderdeelvan een
wandelroute waarvan patiênten van het
Martiniziekenhuis gebruik kunnen maken,
maar natuurlijk ook toeganke tk voor a le
andere be angstellend,.n. De opening werd
verricht door bestuursljd Paul van deÍWijk
van het l\,4artiniZiekenhuis en gedeputeerde
Wiebe van dêÍ Ploeg, in aanwezigheid van
wethouder Janniê Visscher en vele andere
belangste lenden, waaronder een groep 5/6
van de Boerhàaveschool. Op de foto zlet u
buurtgenoot Fredriek Naber die mede
bedenker is van de naam van het pad,
samen met boswachter Bart Zwiers vlak
voor de onthulling van de naam van het
pad.

Wlrri Borqho
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