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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Voor u ligt de (aan de buitenkant) geheel
vernieuwde uitgave van ons buurtblad
De Geestmolen. Na jarenlang onze voorgedrukte buitenkaft te hebben geleverd,
zijn de bezuinigingen ook bij Leygraaf
Wonen toegeslagen. Wij zijn heel dankbaar voor hun steun van de afgelopen
tien jaar.

A

ls nieuwe kaftspronsor mogen we
Broekman Makelaars verwelkomen,
prominent aanwezig op drie kanten van
onze kaft. Fijn dat we zodoende door kunnen gaan met een mooie buitenkant van ons
blad. Ook onze eigen voorkant heeft verandering ondergaan, nieuwe foto’s en frisse
kleuren
In deze uitgave mogen wij een aantal nieuwe adverteerders verwelkomen, namelijk
Groot in Groen, Van Os Outletstore en
Wesselink & Vreeker Uurwerktechniek.
Afgelopen 5 juli kwamen de voorzitters van
de verschillende wijkverenigingen van Alkmaar-West weer bij elkaar. Een belangrijk
onderwerp was de nieuwe wijkcontactdag
op 1 oktober 2011. Deze dag moet de gebruikelijke twee contactavonden vervangen. Het doel is te laten zien welke voorzieningen er aanwezig is in onze wijk.
De aftrap vindt plaats van 13.30 tot 14.00
uur in De Vleugels. Daarna wordt u van
14.00 tot 17.00 uur uitgenodigd op de volgende locaties: De Vleugels, Het Heem,
Odeon, de wielerbaan en park de Stadskwekerij. U kunt per fiets de verschillende locatie langs gaan of met het treintje Bello, dat
twee keer de wijk rond rijdt.
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Dezelfde voorzitters kwamen ook bij elkaar
als regiegroep voor de bewonersinitiatieven.
Tot juni 2012 is er nog geld van het rijk
beschikbaar voor projecten in onze wijk.
Daarna gaat de gemeente mogelijk op kleinere schaal door. Vanuit ons Buurtoverleg
hebben wij twee nieuwe aanvragen gedaan:
Een aanvraag van de werkgroep De Feestmolen van 250 euro voor duurzame materialen voor de komende buitenspeeldagen.
Ook twee informatieborden (zie foto), die
we willen plaatsen nabij de twee speelveldjes in onze wijk. Nieuws vanuit het Buurtoverleg of vanuit de nabijgelegen straten en
verenigingen kunnen zo bij gehouden worden.

Informatiebord zoals reeds geplaatst in
onder andere het Rembrandtkwartier

Ons bestuur bracht op 18 juli 2011 een bezoek aan wethouder Martin Hagen in het
stadhuis.
We bespraken de zorgpunten van onze wijk
en de wethouder informeerde ons over zijn
ideeën voor de toekomst.
Op dezelfde dag namen we ook deel aan de
bijeenkomst van de adviesgroep voor de
opknapplannen van winkelcentrum De
Hoef. Hierover kunt u meer lezen elders in
ons blad.
Op 14 juli 2011 gingen we naar De Vleugels om de invulling van de buitenruimte
van de nieuwbouw en de verbouwing te
bespreken. Ook hierover een artikel in ons
blad.
Vanaf half augustus kunt u ons blad ook op
onze website <www.geestmolen.nl> lezen.
Kijk in de rubriek ‘informatie’ onder
‘download’. De digitale De Geestmolen
verschijnt hier twee weken na dat de papieren versie uitkomt.

Na deze natte zomer wens ik u een zonnig
najaar toe.
Martien de Bruijn
voorzitter

Buurtagenda
Wijkcontactdag-West
Zaterdag 1 oktober 2011
14.00 tot 17.00 uur

De Vleugels
Het Heem
Odeon
De Wielerbaan
De Stadskwekerij

Limerick

Boet van Heugten
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Bouw
De Alkenhorst
gestart
Een propvolle zaal met gemengd gezelschap in De Vleugels ging vooraf aan de
officiële maar ludieke start van de eerste
bouwhandeling. Dit moet leiden tot de
voltooiing van 37 zorgappartementen in
De Alkenhorst en het eerste deel van
Wijksteunpunt Alkmaar West, als aanloop naar het integrale bouwproject
rond De Vleugels. Gezamenlijk met de
bewoners uit het woonzorgcentrum werd
gekeken naar de kleurrijke bouwverrichtingen die beneden in de bouwput plaatsvonden.

O

p donderdagmiddag 7 juli 2011 worden in het goed bezette restaurant alle
aanwezigen eerst getrakteerd op een kopje
met gebak. In de nodige toespraken is ook
aandacht voor de eeuwenoude Hervormde
zorggeschiedenis van De Vleugels, indertijd gestart in het Hof van Sonoy. Samen
met bewoners uit De Vleugels, de aanleunwoningen en omwonenden wordt de wandeling ingezet richting de bouwlocatie. Ter
verwelkoming laten kleurige wapperende
vlaggen en opgeblazen verticale slingers
zich welwillend uitdagen tot hoog prijkende
prooien van de wind. Een grote doorzichtig
en lichtgewicht bal wordt naar beneden
losgelaten en rolt de zandbak in. Vervolgens zetten drie vertegenwoordigers van de
deelnemende projectpartijen - Habion, de
Zorgcirkel en de gemeente - ieder hun confettihouders in de juiste stand waardoor een
veelkleurige wolk feestelijk opstijgt. Met
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dit signaal vanuit de ondergrondse parkeergarage in wording, wordt de bouw symbolisch ingeluid.
Zorgappartementen
Na afloop van de bouwverrichtingen zie ik
buiten op het terras wethouder Martin Hagen en is het vraaggesprek met hem nabij.
Ik vraag hem naar de verhuur van de 37 te
bouwen sociale-, midden- en vrije sector
zorgappartementen. Zijn antwoord is:
“Voor een aantal woningen gelden verschillende zorgindicaties, op twintig stuks zit
een algemene zorgindicatie (senioren en
jongeren) en op zeventien stuks zit een oudere zorgindicatie. Omdat we toekomst
bestendig bouwen, houden we rekening met
veranderende situaties”.
Ter aanvulling geldt dat De Alkenhorst met
twintig ondergrondse parkeerplaatsen - uitsluitend bestemd voor de huurders - tezamen met het eerste deel van het wijksteun-

punt, één gesloten gebouw gaat vormen met
in het midden een binnentuin. Hiermee
wordt De Alkenhorst afgekoppeld van het
hoofdgebouw van De Vleugels. De Jongkindlaan en de Schelfhoutlaan zijden worden drie woonlagen hoog, terwijl de Noordwest hoek naar vier woonlagen gaat klimmen. In deze eind 2012 op te leveren woningen kunnen bewoners naar eigen inzichten extramurale zorg inhuren. Verder vermeldt de website <www.habion.nl>
‘Nieuwe projecten’ dat belangstellenden
zich kunnen opgeven via het elektronische
informatieformulier van Habion/Houten.
Wijksteunpunt Alkmaar West
In De Geestmolen van juni 2011 gingen we
al eerder in op de indeling. Als ik de wethouder vraag of er nog wat veranderd gaat
worden, zegt hij “Over de partijen die zich
in het wijksteunpunt zullen vestigen is niet
echt iets bekend. We zijn nog in bespreking
met gebruikers en aan de hand van hun
wensen wordt het wijksteunpunt ingedeeld”.
Verder werd de bouwaanvraag ingediend
met aan de Schelfhoutlaan een voorgevel
bestaande uit ramen van woningen zodat
met een dergelijke flexibiliteit kan worden
ingespeeld op toekomstige veranderingen.
Suggesties van omwonenden voor indeling
van het wijksteunpunt zijn welkom.
Bouwtraject hele concept
Het totale concept wordt in drie verschillende fases als volgt uitgevoerd:
Eerste fase: de huidige realisering van
nieuwbouw van De Alkenhorst met ondergrondse parkeergarage en wijksteunpunt.
Deze zal rond juni 2012 gereed zijn maar
worden opgeleverd in de tweede helft van
2012.
Tweede fase: de planinvulling voor de verbouwing van de begane grond in het hoofdgebouw van De Vleugels met toekomstige
wijkrestaurant en het tweede deel van het

wijksteunpunt (zorgexpertisecentrum) is
nog onbekend. Nog in 2011 wordt gestart
met de tekeningen waarbij de bouw in de
loop van 2013 zal plaatsvinden.
Derde fase: Over de verbouwing van de
bewonerskamers in het hoofdgebouw van
De Vleugels, is ook nog niets bekend. Na
deze verbouwing zal het hele concept in
2013/14 gereed zijn. Over tien jaar wordt
nog een voorziening gepland voor dementerenden.
Buurthuis Alkmaar West
Na afronding van het totale wijksteunpunt
Alkmaar West is mijn volgende vraag aan
wethouder Hagen - met ook de portefeuille
Project de Hoef (het opknappen van De
Hoef ZO) - wat er dan gaat gebeuren met
het even verderop gelegen Buurthuis Alkmaar West? Zijn korte reactie is duidelijk:
“Dit kan dan een andere bestemming krijgen”.
Susanna E. Kropf
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Winkelcentrum
eindelijk op de schop
Er wordt al 15 jaar over gepraat maar
binnenkort is het écht zover: Winkelcentrum De Hoef gaat op de schop. Het geheel zal in twee fasen uitgevoerd worden.
In de eerst fase, medio februari 2013,
zullen de bestaande winkels uitgebreid
worden. In de tweede fase, zal een dubbeldeks parkeergelegenheid aangelegd
worden en zal de buitenruimte onderhanden genomen worden. De planning is dat
in de zomer van 2014 alles afgerond is.

H

et Buurtoverleg is al vanaf 16 maart
2006 nauw betrokken bij de revitalisering van Winkelcentrum De Hoef. Opvallend is dat bijna alle wensen en eisen vanuit
onze buurt van 2006 terug te vinden zijn in
de huidige plannen. Er wordt nergens hoger
gebouwd dat één laag boven het huidige
winkelniveau zodat de windvang voor ‘De
Geestmolen’ gewaarborgd blijft. De ecologische hoofdzone tussen de Van Ostadelaan
en De Hoevervaart zal helemaal hersteld
worden. Ook het voorstel voor verdiept
parkeren is terug te vinden, evenals het behoud van het ‘open’ karakter en voldoende
ruimte voor festiviteiten.
Begin dit jaar leek er een impasse te komen
in de uitvoering van de plannen maar na
wisseling van het college en een brief van
de winkeliers, is een en ander in een
stroomversnelling gekomen. In de vorige
De Geestmolen heeft u al inzicht gekregen
in de plannen. Deze zijn nauwelijks gewijzigd. Op 20 juni 2011 was er een inloop die
naar schatting door meer dan 300 mensen
bezocht is. Hier zijn veel nuttige reacties
binnengekomen, uiteenlopend van louter
lovende woorden tot de vrees voor een extra
bouwlaag op de bestaande bovenbouw van
Albert Heijn.

Zoals gezegd staat het Buurtoverleg zeer
positief tegenover de plannen. Op de vraag
hoe om te gaan met gehandicapten kon de
gemeente meedelen dat de benodigde aanpassingen en voorzieningen een integraal
onderdeel vormen van het pakket van eisen.
De gewenste doorgang via Albert Heijn
naar de kapper aan de zijkant van het Winkelcentrum aan de Terborchlaan, komt er
definitief niet. Er zal het nodige groen gekapt moeten worden voor de plannen. De
bomen langs de Van Ostadelaan worden
behouden doordat de parkeerkelder richting
het winkelcentrum verschoven wordt.
De raadscommissie en de gemeenteraad
hebben de plannen inmiddels goedgekeurd.
GroenLinks heeft aangegeven bezorgd te
zijn over de groencompensatie voor de 21
te kappen bomen. Wellicht kan een gedeelte gecompenseerd worden achter het winkelcentrum. Al is hier weinig ruimte in ver-

band met laden, lossen en parkeren en staan
hier ook al de nodige bomen.
Een ander aandachtspunt is de nieuwe locatie van de milieustraat. De grootste kanshebber is nabij de noordelijke ingang niet
ver van de flat aan de Judith Lijsterstraat.
Eind oktober dienen alle losse eindjes aan
elkaar geknoopt te zijn zodat de architect de
plannen tot in detail uit kan werken. Begin
2012 zal een omgevingsvergunning aange11

vraagd worden omdat het bestemmingsplan
aangepast moet worden. Indien er geen
bezwaren zijn kan na 26 weken het project
daadwerkelijk van start gaan. Er zal tijdens
de verbouwing tijdelijk geparkeerd worden
aan de overkant in het gras langs De Hoevervaart. Na de verbouwing zal deze zone
weer helemaal in de oude situatie hersteld
worden.
Tijdens de bijeenkomst van de adviesgroep
op 18 juli 2011 is de invulling van vijf te
onderscheiden ‘buitengebieden’ besproken.
Gebied 1 is de openbare ruimte in het winkelcentrum. Er wordt zowel verdiept als op
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wandelniveau geparkeerd. Het advies is om
het blik middels ‘groenbakken’ met laag
groen uit het zicht te houden. Bij dit groen
kunnen eventueel ook bankjes gezet worden.
Gebied 2 is het parkeerterrein ten noorden
van de flat aan de Judith Lijsterstraat. De
voorgestelde parkeerinvulling voldoet niet
aan de veiligheidseisen en belemmert het
laden en lossen van de winkels. De plannen
zullen hierop worden aangepast.
Over gebied 3, achter het winkelcentrum, is
al gesproken. Aandachtspunten zijn laden

en lossen, nieuw groen en voldoende parkeerplaatsen. Hier zal nog gepuzzeld moeten worden voor de beste oplossing.
Gebied 5 is het tijdelijke parkeergebied in
het groen. Dit groen zal helemaal hersteld
worden.
De oplettende lezer heeft wellicht al gemerkt dat we gebied 4 missen. Dit valt eigenlijk buiten de revitalisering maar verdient wel aandacht.
Gebied 4 is het parkje ten zuiden van de
Terborchlaan/hoek Aert de Gelderlaan.
Vanwege de sociale onveiligheid wil de
gemeente struiken vervangen door gras en
het gebied anders, sociaal veiliger, in te
richten. Wij zijn van mening dat met name
de bewoners in de flats die uitkijken op het
parkje een belangrijke stem moeten hebben
in het uiteindelijke ontwerp.

Rens Kleverlaan

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

Werkgroep Bedrijven en Wonen

Voor een goed advies en deskundig onderhoud van alle
klokken en horloges, kunt u nu direct bij
de horlogemaker terecht.
Kom eens langs in de werkplaats of
bezoek ons op
<www.uurwerkreparatie.nl>

Wesselink & Vreeker
Van Ostadelaan 294a
1816 JH Alkmaar
072-515 75 73
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