
WELKOM

Digitale bijeenkomst ontwerp Module 1 
Hoorn Binnenstad

28 mei 2020



1. Welkom & intro 19.00 – 19.05 u

2. Spelregels livebijeenkomst 19.05 – 19.15 u

3. Toelichting processtappen 19.15 – 19.30 u

4. Toelichting uitgewerkt ontwerp 19.30 – 20.25 u

5. Afsluiting 20.25 – 20.30 u

Agenda



• Presentatoren: 

o Fiona Segers – Omgevingsmanager

o Pim van den Akker – Ontwerpleider

• Doel van deze bijeenkomst: bewoners informeren over het 

uitgewerkt ontwerp van Module 1 Hoorn Binnenstad

Welkom & intro



Spelregels livebijeenkomst

• Rol presentator, producer en deelnemer

o ‘Een vraag stellen’

o ‘Vragen als [naam]’ of ‘Anoniem plaatsen’

o ‘Mijn vragen’ versus ‘Aanbevolen’ (alle vragen)

• Stel je vragen tijdens de presentatie in de chat. De vragen 

worden op vaste momenten behandeld

• Houd rekening met een vertraging van 15-30 sec



Toelichting processtappen module 1 
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Vragenronde processtappen

• ‘Een vraag stellen’ via chat rechtsonder 

in het scherm (met naam of anoniem)



Toelichting uitgewerkt ontwerp

• Waterveiligheidsopgave: Module 1 is afgekeurd op: 

o hoogte, 

o buitenwaartse stabiliteit en 

o kwaliteit steenbekleding

• Vergunningsontwerp (voorkeursalternatief): 

Buitenwaartse berm en een 

minimale kruinverhoging



Toelichting uitgewerkt ontwerp

• Oplossing: Aanleg buitenberm

o Geen kruinverhoging

o Buitenberm zo smal mogelijk

o Geen bluswatervoorziening + hellingbaan

• Meekoppelkans doorgaande fiets- en wandelverbinding en 

samenwerkingsovereenkomst gemeente Hoorn



Oplever situatie



Oplever situatie



Artiest impressie
Recreatieve voorziening



Oplever situatie



Artiest impressie
Aansluiting fiets-voetpad op De Kuil



Oplever situatie



Artiest impressie
Locatie schouwburg



Vragenronde oplever ontwerp

• ‘Een vraag stellen’ via chat rechtsonder 

in het scherm (met naam of anoniem)



Aanleg situatie



Aanleg situatie



Vragenronde aanleg ontwerp

• ‘Een vraag stellen’ via chat rechtsonder 

in het scherm (met naam of anoniem)



Afsluiting

• Is uw vraag niet aan bod gekomen? 

Neem dan contact met ons op via:

o contact@markermeerdijken.nl

mailto:contact@markermeerdijken.nl

