Verrommeling binnenstad
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deskundigen in een mogelijk kwaliteitsteam het
begin van een oplossing kan bieden. De beoogde verbeteringen passen uitstekend in de
binnenstadsvisie van het college en de gemeenteraad. Dat scheelt wat barrières, optimale medewerking is wel vereist.

INLEIDING
Hoorn heeft een prachtige binnenstad. Schitterende monumentale gevelwanden, schilderachtige grachten en havens en inspirerende culturele instellingen. De binnenstad verdient een
openbare ruimte van dezelfde hoge kwaliteit.
En dat betekent dat we aan de slag moeten,
want de openbare ruimte is nog lang niet zo
mooi als hij kan en moet zijn. Het is zaak om
ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven en van belang om te investeren in de openbare ruimte met goed onderhouden straten en pleinen. Een mooie,
schone en hele openbare ruimte draagt zowel
bij aan de historische kwaliteit van de binnenstad maar ook aan de economische draagkracht en ontwikkeling van de binnenstad. Dit is
een noodzakelijke opgave nu de rol van de binnenstad aan het verschuiven is. Nu ogen veel
delen van de binnenstad verrommeld en versleten, dat beeld doet afbreuk aan de aantrekkelijke en leefbare stad die we graag willen zijn.

1. VERKEERS- EN RECLAMEBORDEN

Een verkeersdeelnemer neemt maar één á
twee borden weer, de rest wordt niet waargenomen en staat er voor de verkeersdeelnemer
overbodig. Wij verwijzen hierbij ook naar deze
website, Nut en noodzaak van verkeersborden
(verkeersmaatregelen.nl).
Voor veel bezoekers zijn de grote aantallen een
doorn in het oog. In de binnenstad staan honderden verkeersborden in grote groepen aan de
entree van belangrijke openbare ruimtes, bijvoorbeeld:
• Het Kleine Oost, vijf palen met totaal negen
borden;
• De Zon, nog geen 200 meter verder zes palen met 13 borden;
• De Westerdijk, acht palen met 14 kleine en
grote borden, straatnaambordjes niet meegerekend.

De Vereniging Oud Hoorn ziet de verrommeling
in de Hoornse binnenstad ernstig toenemen.
Tijdens een wandeling door de stad wordt het
volop gesignaleerd. In dit pamflet komt u foto’s
tegen van deze verrommeling. Het pamflet is
voorzien van commentaar en verbetervoorstellen. Het gaat daarbij om:
1. VERKEERS- EN RECLAMEBORDEN
Teveel overbodige of misplaatste verkeersborden en ontsierende reclameborden, waarvan
sommige zonder vergunning;
2. HET OPENBAAR GEBIED
Openbaar gebied als opslagplaats voor terrassen, nutsvoorzieningen en vuilnisbakken;
3. VERKROTTING EN VERSTORING
Leegstand en andere storende elementen in de
openbare ruimte.

Op talloze plaatsen ontsieren deze grote aantallen borden de openbare ruimte in het beschermde stadsgezicht.

Foto’s spreken boekdelen. Oud Hoorn wil graag
met de verantwoordelijke politici ondernemers
en burgers in gesprek komen over hoe we samen het tij kunnen keren. Wij denken dat het
samenstellen van een groep betrokken
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De gemeente heeft geïnvesteerd in historische
lichtmasten om de kwaliteit van de openbare
ruimte te verbeteren. Vervolgens wordt deze
kwaliteit deels teniet gedaan door een overvloed van borden. Dit geldt ook voor de zorgvuldig gekozen groene bewegwijzering.

Het Kerkplein heeft het afgelopen jaar een kwaliteitsverbetering ondergaan. Auto’s moeten
zich voortaan voegen naar de andere gebruikers en mogen niet harder dan 15 km per uur.
Helaas was dat voor menig automobilist teveel
gevraagd met als gevolg dat twee bakken met
monstergrote verkeerborden.
Voorstel tot verbetering
• Een historisch verantwoorde ingerichte autoluwe binnenstad waar de inrichting gericht is
op de auto te gast met een minimum aan
borden zou de basis onder het beleid moeten worden;
• Als overgangsregeling, kijk op elk kruispunt
of het niet met minder borden toe kan;
• Probeer de lantaarnpalen en de groene bewegwijzering te ontzien;
• Maak de borden en palen regelmatig
schoon;
• Verklein de kolossale borden die de parkeerroute aangeven of beter, geen doorgaande
parkeerroute meer in de binnenstad, parkeren aan de randen;
• Kijk nog eens goed naar de inrichting van
het Kerkplein. Door aan de zuidzijde minder
parkeren toe te staan kan er een beter ruimtelijk plein ontstaan. Tegelijk kan de automobilist dan beter worden gedwongen om langzaam te rijden;
• Treed op tegen automobilisten die zich niet
aan de regels houden.

Op de voetgangersgebieden na is de auto nog
steeds beeldbepalend in het straatbeeld. In de
binnenstad is er sprake van drie snelheid regiems, 50 km, 30 km en 15km. Ondanks alle
borden houden automobilisten zich niet aan de
snelheidsbeperking. De inrichting van de openbare ruimte en de regels sluiten niet op elkaar
aan en daardoor handhaven gemeente en politie niet of te weinig.

Over smaak valt te redetwisten daarom kent de
gemeente duidelijke richtlijnen met betrekking
tot reclame-uitingen. Als een ondernemer of de
gemeente zich niet wenst te houden aan de
voorschriften dan gaat de kwaliteit van openbare ruimte achteruit. De gemeente lijkt nauwelijks instaat of bereid om op te treden tegen niet
vergunde reclame-uitingen. Het gebeurt ook dat
er reclame-uitingen worden goedgekeurd die
achteraf zeer ongelukkig uitpakken.
Voorstel tot verbetering
• Inventariseer de hinderlijke reclame-uitingen;
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• Reclameborden zonder vergunning moeten
worden aangeschreven;
• Treed sneller op tegen ongewenste uitingen,
de gemeente laat het nu maanden en soms
zelfs jaren voortsukkelen;
• Er zijn ook reclame-uitingen waarvoor achteraf ten onrechte een vergunning is verleend. Ga in overleg met de vergunninghouder om te bezien of een betere oplossing gecreëerd kan worden. Stel een premie in het
vooruitzicht.
een fiets tegen te stallen. Bij de Statenpoort
staat een Bigbelly in een ensemble met twee
nutskasten en een verkeersbord de zijgevel van
dit prachtige monument te ontsieren. Bovengrondse glascontainers horen niet in het beschermde stadsgezicht thuis.

2. HET OPENBAAR GEBIED
In de binnenstad staan tientallen Bigbelly’s, een
grof vormgegeven bak in een afwijkende kleur
ten opzichte van het overige straatmeubilair.
Daarnaast staan de meeste bakken niet waterpas wat zeer rommelig overkomt. Ook veel kasten van nutsbedrijven staan op zeer storende
plaatsen en sluiten in kleur en/of materiaal niet
aan bij het overige straatmeubilair. Het is niet
eenvoudig om de grote vuilnisbakken en nutsvoorzieningen op een goeie manier te situeren.
Ze vormen in de straat vaak een aantrekkelijk
object om een reclame-uiting te plaatsen of om

Voorstel tot verbetering:
• Meer en beter in het stadsbeeld passende
afvalbakken genieten de voorkeur;
• Verplaats de Bigbelly naast de Statenpoort;
• Onderhoudt de Bigbelly’s, zet ze waterpas
en geef ze een kleur die past bij het overig
straatmeubilair;
• Vraag aan de nutsbedrijven of zij de buitenkant van de kastjes willen schoonmaken,
schilderen in de zelfde kleur als de lichtmasten en leg het onderhoud vast;
• Ga in overleg met de nutsbedrijven over in
het stadsbeeld storende kasten en schrijf ze
aan m.b.t. het onderhoud;
• Laat HVC ondergrondse glascontainers
plaatsen.
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•

De gemeentes Maastricht en Groningen
hebben goed terrassenbeleid
https://www.gemeentemaastricht.nl/si-

tes/default/files/201907/14261515692015_Terrassenbeleid_definitief.pdf en https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Beleidsregels%20horecaterrassen%20ge-

•

Op veel plaatsen in het openbare gebied zijn
terrassen ingericht. Na sluitingstijd worden de
schotten, tafels, stoelen banken en parasols in
veel gevallen bij elkaar gebundeld. We praten
hier niet over achterafstraatjes maar over verblijfsgebieden met de hoogste monumentale
waarde. In de ochtend en bij minder zonnig
weer is van de hoge monumentale waarde weinig te merken. De grote parasols staan zonder
vergunning in de weg verankerd en bepalen
hierdoor het beeld van de openbare ruimte 24
uur het gehele jaar rond en belemmeren het
zicht op de monumentale gevelwanden. Hoorn
heeft terrassenbeleid maar handelt hier niet
naar.

meente%20Groningen.pdf Stem de inrichting op elkaar af;
Maak nieuwe, afdwingbare, afspraken met

de horecaondernemers over de inrichting
van de terrassen. Dat is al eens eerder gebeurd en in de lade verdwenen;
• Als het terras niet operationeel is mag de
openbare ruimte geen opslagplaats worden.
3. Verkrotting en verstoring
Een flink aantal winkelpanden staat in het winkelgebied leeg. Dat weinig aantrekkelijke beeld
wordt extra negatief beïnvloed doordat de onroerend goed eigenaren hun panden niet goed
onderhouden, de rolluiken blijven dicht en worden steeds smeriger. Niet alleen op de begane
grond maar ook op de verdiepingen slaat de
verkrotting toe, ook bij de monumenten. Overal
verschijnen airco’s, soms zeer storend zichtbaar. Voor een ingreep aan een gebouw of in
het openbaar gebied is veelal een vergunning
vereist. Hoorn heeft dat traject goed geregeld.
Zo gauw iemand in afwijking van de vergunning

Voorstel tot verbetering:
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bouwt of helemaal zonder dan lijkt de gemeentelijke machine tot stilstand te komen.
Voorstel tot verbetering
• Stel een binnenstadmanager aan om vraag
en aanbod te begeleiden;
• Ga in overleg met de exploitatiemaatschappijen. Vraag hen om de winkels te onderhouden en de rolluiken overdag open te houden;
• Schrijf ze aan als het om monumenten gaat;
• Bewerkstellig tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld
atelier- en galleryruimte voor kunstenaars;
• Laat de geplaatste objecten zonder vergunning verwijderen.
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