
 
 

 
Zwaag, 23 januari 2022 

 
Aan de leden van de algemene raadscommissie van de gemeente Hoorn,  en  
aan het  College van Burgemeester en wethouders. 
per adres: griffie@hoorn.nl 
 
Betreft: Inspraaknota bij agendapunt 5.3, Vitaal sportpark Risdam-Noord, algemene 
raadscommissie van 25 januari 2022. 
 
Met het verzoek om voorlezing in de vergadering. 
 
 
Geachte leden van de commissie, geacht college, 
 
 
Hierbij wijzen wij u op het volgende: 
 
1. Bij de voorliggende plannen zijn de bewoners van Risdam-Noord en de gebruikers van 

het park op geen enkele wijze betrokken. In het raadsvoorstel wordt u er onder het 
kopje participatie op gewezen dat zij evenals andere belanghebbenden, pas worden 
geïnformeerd en uitgenodigd tot het leveren van input als u met dit besluit de kaders 
heeft vastgesteld. Op basis van deze input en informatie zal dan nadere uitwerking 
worden gegeven aan het sportdeel van park Risdam-Noord, plangebied A. Deze volgorde 
is o.i. in strijd met: 

a. Het besluit van de vergadering van gemeenteraad van Hoorn van 20 april 2021 bij 
agendapunt 10.6 tweede lid: Het college opdracht te geven om in samenspraak 
met de sportverenigingen, betrokken partijen en inwoners scenario ‘Vitaal 
sportpark Kromme Elleboog’ nader uit te werken en te realiseren. 

b. De toezegging daartoe aan ons door wethouder Al Mobayed en de projectleider 
in het gesprek over de ontwikkelingen in het park op 22 september 2021 en  

c. De strekking van de Omgevingswet en het participatiebeleid dat de gemeente 
Hoorn in dat kader momenteel ontwikkelt. 

Wij hechten eraan dat u bij de planontwikkeling alle betrokkenen van meet af aan 
betrekt en wel in het bijzonder omdat, met de bijlage 1 van het voorstel, het plangebied 
A wordt bepaald. Plangebied A omvat naast de huidige sportvelden ook een groot 
openbaar algemeen speelveld met vele recreatieve functies. Het ziet er naar uit dat dit 
speelveld in het voorstel een functiewijziging naar sportveld krijgt zonder dat bewoners 
en de gebruikers van dit veld hierin zijn gekend, dan wel bij de planvorming zijn 
betrokken. Hierbij doelen wij op het speelveld dat is gelegen tussen het huidige terrein 
van HSV-sport en het terrein van de tennisvereniging “De Balletuin”. De focus in 
voorliggend voorstel is uitsluitend gericht op elementen van de georganiseerde 

mailto:griffie@hoorn.nl


sportactiviteiten in het park en gaat er geheel aan voorbij dat dit consequenties heeft 
voor de andere functies en doelen van het park. 

 
2. Gebruik de naam Vitaal sportpark Risdam-Noord niet, maar hanteer de naam die ook 

recht doet aan de recreatieve functie van het park en die de buurt al sinds 
mensenheugenis aan dit park heeft verbonden: Sport- en recreatiepark Risdam-Noord. 
Het weglaten van recreatie in de titel zien wij als een bevestiging dat de recreatieve 
functies bij de planvorming niet volwaardig worden meegenomen en zien dit als de 
voorbode om de recreatieve functies van het park los te laten. Terwijl het aantal 
ongeorganiseerde recreanten dat van het park gebruik maakt het aantal georganiseerde 
sporters overtreft.  Wij hechten derhalve aan de functie recreatie in de titel. 

 
Tot slot.     
Nadat wij contact opnamen met de projectleider van ‘Vitaal sportpark Risdam-Noord’ 
werden wij geïnformeerd over de voortgang van zijn gesprekken met de sportverenigingen.  
Ondanks onze herhaalde, ook schriftelijke verzoeken aan wethouders en projectleider, zijn 
wij, de omwonenden en de gebruikers van het park nog niet bij de planontwikkeling 
betrokken.  Dit is niet conform het besluit van de gemeenteraad van 20 april 2021 en komt 
niet tegemoet aan de rechtvaardige wens van inwoners van Risdam-Noord om vroegtijdig bij 
de planvorming betrokken te worden.  
Omdat wij in afwachting van een uitnodiging van de projectleider niet langer een passieve 
houding willen innemen, gaan wij ons alvast samen met alle gebruikers van het park beraden 
over de wensen, plannen en ideeën die er leven met betrekking tot het Sport- en 
recreatiepark Risdam-Noord. Een afschrift van deze inspraaknota verspreiden wij daarom 
ook onder alle bij ons bekende belangstellenden die wij kennen van eerdere acties met 
betrekking tot de toekomst van het park. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Stichting 'Risdam-Noord Groen' 
Henk Bouman, secretariaat 
06 – 53 54 12 42 
Risdam.noord@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk onze website:   https://www.risdamgroen.nl/ 

 
Lees ook meer over de buurtgroep op      https://platform.groenkapitaal.nl/initiatief/buurtgroep-risdam-noord-groen/ 
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