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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Allereerst een hartelijk woord van welkom voor de nieuwste bewoners van onze
wijk. Bedoeld wordt de bewoners van
Meidoorn, fase twee van plan Hoevervaart langs de Jan de Heemstraat.

O

ns buurtblad De Geestmolen zal bij de
reeds bewoonde eengezinswoningen
in de bus gedaan worden. Bij de distributie
van ons meinummer hopen we verder met u
kennis te maken.
Ook verwelkomen we in deze aflevering
twee buurtbewoners die een ingezonden
stukje hebben aangeleverd. Marianne Teunis vond in de bibliotheek van de universiteit van Leiden oude tekeningen van onze
Geestmolen en schreef een artikel hierover.
(U heeft trouwens in het Alkmaars Nieuwsblad van 15 februari ook een uitgebreid
verhaal over onze molen kunnen lezen). C.
Botter schreef een artikel over hondenpoep,
een probleem dat ons allen aangaat.
Koude winter
Voor de sneeuw- en ijsliefhebbers kijken
we terug op heerlijke winterdagen. Niet
iedereen kon dit natuurlijk waarderen, vele
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ouderen durfde de straat niet meer op, rollators en sneeuw zijn nu eenmaal geen goede
vrienden. Wel brengen problemen de wijkbewoners dichter bij elkaar. Spoedig na de
eerste sneeuwval verschenen keurig geveegde stoepen waar vaak de ene buur ook maar
de stoep van de naaste buur meenam. Ook
rond de hoge flats verzorgde een bewoner
van Molenzicht voor veilige paden, zelfs tot
aan het winkelcentrum, bravo!
Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer een nieuwe
adverteerder verwelkomen, namelijk: Fysiotherapie Elisabeth aan de Van Everdingenstraat. Mario Faro, één van hun manueel
therapeuten, werkt sinds kort op donderdag,
bij de POFA aan de De Vliegerstraat. Elders
in deze uitgave vindt u een advertorial van
ArtiDeco aan de Terborchlaan 27. Ook
Wesselink & Vreeker laten ons in een kort
artikel meer weten over hun uurwerktechniek.
Algemene Leden Vergadering
Onze ALV is dit jaar gepland op dinsdag 17
april van 19.30 uur tot 22.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden op wel een heel
centrale plek in onze wijk, namelijk: De
kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste dagen aan de Jan de Heemstraat 10.
Reeds enige tijd geleden werden wij benaderd door dit kerkgenootschap met de vraag
hoe zij meer zouden kunnen betekenen voor
onze wijk. Het gebruik van hun kerkgebouw voor onze jaarlijkse ledenvergadering
leek ons en hen ook een goed idee.
Wij rekenen op een hoge opkomst, liefst
met leden die nog meer voor ons Buurtoverleg willen betekenen als werkgroeplid of
bestuurslid. Bijna alle werkgroepen kunnen
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versterking gebruiken en het driekoppig
bestuur ook.
Grenscorrecties
Een belangrijk onderdeel van de ALV is
deze keer een verandering in onze Statuten
wat betreft een betere omschrijving van de
grenzen van ons werkgebied. Behalve vanwege een aantal nieuwe straten in ons gebied, zijn we hiertoe ook genoodzaakt door
de stichting De HoefZO!. De gemeente
heeft deze stichting een gebied aangewezen
dat 170 woningen omvat tussen de Jongkindlaan en de Terborchlaan. Buurtbladen

Buurtagenda
Kermis De Hoef
29 maart– 1 april 2012
Groenstrook Van Ostadelaan

Algemene Leden
Vergadering
Buurtoverleg
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der
Laatste dagen
17 april om 19.30 uur

Molendag
De Geestmolen
Zaterdag 12 mei

Rabo
Fietssponsortocht
Zaterdag 9 juni

Nationale
Buitenspeeldag

Limerick
Achterkaft van
De Geestmolen van februari 1999
van beide buurtoverleggen worden hier nu
dubbel huis aan huis verspreid, wat naast
onnodige kosten leidt tot verwarring en
onduidelijkheid. Een gesprek met wethouder Martin Hagen is aangevraagd als ook
het verzoek om de door de notaris in 1995
vastgelegde zuidgrens van onze vereniging
te respecteren.
Februari 2012
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Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds euro 7.50 per lid, over te
maken. Het Buurtoverleg en vooral het
buurtblad heeft uw bijdrage hard nodig.
Wilt u nog op een andere, heel aangename
manier, ons Buurtoverleg financieel helpen
dan kunt u zich opgeven voor de jaarlijkse
Rabobank fietssponsortocht die dit jaar op
zaterdag 9 juni plaats vindt. De eerste tien
fietsers kunnen € 300 voor onze kas verdienen, meer bewoners kunnen meefietsen
maar dan uitsluitend voor de gezelligheid.
Veiligheid in de wijk
Kort geleden gaf een wijkbewoner melding
van een man die vroeg of hij in de flat
mocht schuilen tegen de kou. Toegangsdeuren van appartementen worden vaak opengelaten of te gemakkelijk opengedaan voor
zwervers en andere ongevraagde gasten.
Als zwervers niet weg willen gaan is het
goed dit aan de politie te melden: 09008844.
Informatieborden
Zoals eerder vermeld is het Buurtoverleg
toegezegd dat zij twee informatieborden
gaat krijgen. De borden (kasten met glazen

deur) worden beheerd door de redactie van
De Geestmolen. Het is echter de bedoeling
dat iedere Vereniging van Eigenaren, bewonersorganisatie, etc. wijkgebonden aankondigingen en nieuwtjes hierin kunnen plaatsen. U bent hierbij alvast uitgenodigd.
Het eerste bord komt bij het speeltuintje in
de Willem Hedastraat. Waarschijnlijk tegen
het hekje langs de korte kant van het veld.
Het tweede bord volgt dicht bij het speeltuintje langs de Honthorstlaan. Gedacht
word langs het tegelpad op de hoek Honthorstlaan/Moreelsestraat.
Duurzaamheid
U kunt het bijna niet gemist hebben, de
energiestrijd tussen bewoners uit de wijken
Rembrandtkwartier, Blaueustraatkwartier
en Bergermeer. De locale bladen stonden er
vol van. Tijdens het laatste voorzittersoverleg van buurtverenigingen in West hoorde
we dat onze zuiderburen de stichting De
Hoef ZO! zich ook in het strijdgewoel heeft
gemengd. Eén van hun vrijwilligers probeert de bewoners van het gebied, dat behalve De Hoef ZO!, ook het Oranjepark en
de omgeving van de Rubenslaan omvat, te
organiseren om gezamenlijk met gebruik
van subsidies en kortingen zonnepanelen te
laten installeren. Wie werpt zich op om in
onze wijk dit idee vorm te geven?
Toekomstig Wijksteunpunt
Tijdens de Adviesgroep bijeenkomst op 9
januari 2012 werd ons duidelijk dat de opzet en invulling van dit achter De Vleugels
in aanbouw zijnde appartementencomplex
De Alkenhorst mèt wijksteunpunt, nogal
gaat wijzigen. Alle 37 appartementen worden uitsluitend huurwoningen. Het is nog
onbekend wie het Wijksteunpunt gaan bevolken. Met een aantal organisaties zijn
gesprekken gaande over de invulling van
het gebouw. Als adviesgroep proberen we
te benadrukken dat naast een aantal vaste en
betalende huurders, die het Wijksteunpunt
financieel drijvend moeten houden, het
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vooral een ontmoetingsplaats voor de wijk
moet worden, waar het dagelijks bruist van
de activiteiten. Suggesties om dit waar te
maken zijn welkom.
Distributie De Geestmolen
Problemen hebben zich voorgedaan bij de
distributie van ons buurtblad. Omdat wij er
van uitgingen dat iedere buurtbewoner op
de hoogte wilde blijven van wat er in onze
wijk plaatsvindt, hebben wij ons blad ook
altijd jarenlang bezorgd bij bewoners met
een Nee-Nee sticker op hun brievenbus.
Een aantal wijkbewoners met Nee-Nee stickers hebben aangegeven De Geestmolen
niet meer te willen ontvangen, andere bewoners willen geen andere bladen ontvangen maar De Geestmolen juist wel. Om een
einde te maken aan deze verwarring heeft
de redactie besloten het februarinummer bij
iedereen in de brievenbus te doen. De bewoners met Nee-Nee stickers krijgen ingesloten een brief. Op deze brief kunnen zij
(indien zij ons blad niet meer willen ontvangen) hun straat en huisnummer noteren en
de brief bij mij op Honthorstlaan 262 in de
bus doen. Een e-mail aan de redactie via
<redactie@geestmolen.nl> kan ook. Wij
hopen natuurlijk dat alle buurtbewoners De

Geestmolen interessant genoeg vinden om
het blad te blijven ontvangen.
Website <www.geestmolen.nl>
Vanaf half augustus 2011 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 nadat de papieren versie uitkomt.
Sinds kort kunt u op onze website ook meedoen aan een enquête. Een bepaalde stelling
wordt gegeven waarop u kunt reageren.
Deze keer gaat het over hondenpoep, waarover u trouwens verderop in het blad meer
kunt lezen.
Het belang van e-mail en het internet voor
verenigingen werd nog eens extra benadrukt tijdens een gemeentelijke bewonersconferentie over Buurtgericht Samenwerken waaraan het bestuur afgelopen 1 februari deel nam in De Vest. Zo wordt in het
Oranjepark een groep bewoners per e-mail
geïnformeerd over inbraken en verdachte
auto’s in de wijk, om zo de veiligheid te
bevorderen.
Hopelijk tot de ALV van 17 april 2012.
Martien de Bruijn
voorzitter

Indeling van het Wijksteunpunt

Februari 2012

9

10

Februari 2012

De Alkenhorst vordert
gestaag
De nieuwbouw achter De Vleugels, genaamd De Alkenhorst, vordert gestaag.
Hier komt dit jaar het wijksteunpunt met
daarbij 37 zelfstandige woningen en de
mogelijkheid zorg af te nemen van De
Vleugels. Het wijksteunpunt was de aanleiding om het officiële groengebied
alsnog te bebouwen.

H

et uiteindelijke resultaat is het huidige
De Alkenhorst met zelfstandige woonappartementen en als optie om zorg af te
nemen van zorgcentrum De Vleugels. De
oplevering zal deze zomer plaatsvinden.
Alkenhorst kent een complex met vier en
met drie bouwlagen. Onder het deel van
drie lagen is het wijksteunpunt gepland. De
37 huurwoningen zijn in principe bestemd
voor zelfstandig wonende senioren en vallen met een vloeroppervlakte van 76 tot 128
m2 qua huur in het sociale, midden en vrije
(hogere) segment oplopend van circa € 500,
- tot circa € 750,- per maand exclusief extra
kosten. Centraal ligt een groene ‘patio’ en
onder het gebouw is een beperkte parkeer-

Impressie
De Alkenhorst

kelder voor de vrije sector woningen. Om
het gebouw komen extra parkeerplaatsen
voor de overige appartementen en bezoekers van het wijksteunpunt. Op de begane
grond komt een oplaadpunt voor scootmobiels.
De voorzieningen van het wijksteunpunt
komen deels in De Vleugels en deels in
Alkenhorst te liggen. Doel is een ontmoetingsplaats te bieden waar wijkbewoners
elkaar kunnen ontmoeten en gebruik maken
van de aangeboden voorzieningen van het
wijksteunpunt. De opzet is een wonenwelzijn-zorg locatie te realiseren.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven en Wonen
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Plannen Winkelcentrum gewijzigd

Parkje ten zuiden
van AH

De plannen voor Winkelcentrum De
Hoef gaan in versoberde vorm door. In
de eerst fase zullen de bestaande winkels
qua vloeroppervlak niet uitgebreid worden. In de tweede fase zal er geen dubbeldeks parkeergelegenheid komen maar
alleen een ‘verhoogde’ parkeergelegenheid.

Bloemperk
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p 12 december 2011 is na bijna vijf
maanden de Adviesgroep winkelcentrum “De Hoef” weer bij elkaar gekomen
om de stand van zaken te bespreken. Vanwege het op het laatste moment wegens
economische redenen wegvallen van één
van de partijen voor de huur van winkels,
moesten de plannen gewijzigd worden om
nog rendabel te kunnen zijn. Daarnaast
hadden de winkeliers aangegeven dat er
geen behoefte is aan vergroting van hun
winkels met de daarbij behorende hogere
huur. Segesta heeft daarom de adviesgroep
een nieuw plan voorgelegd omdat enkele
van de financiële dragers voor het oude
plan weggevallen zijn.
Albert Heijn breidt minder uit dan in eerste
instantie de planning was. De apotheek
verhuist naar de zuidzijde naast de AH.
Vomar breidt uit naar wat nu de apotheek
is. De luifels van de winkels worden vernieuwd maar de winkels zelf worden niet
uitgebreid. Omdat er minder winkeloppervlak komt zijn er ook minder (extra) parkeerplaatsen nodig. De relatief dure parkeerkelder is geschrapt. Er wordt verhoogd
‘op winkelniveau’ geparkeerd waarbij er
zeven meter loop- en stallingruimte overblijft tussen de winkels en het parkeerterrein. De uitbreiding aan de noordkant ‘de
kop’ naast de snackbar, komt te vervallen.

Terborchlaan
Plannen voor het parkje ten zuiden van AH
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Het opknappen van de winkels in fase 1
dient vóór de feestdagen, ofwel half november 2012, afgerond te zijn. De uitbreiding
van de supermarkten en verhuizing van de
apotheek, vallend onder fase 2, start in de
zomer van 2012 met een wijzigingsverzoek
op het bestemmingsplan. Zonder bezwaren
kan in maart 2013 de spreekwoordelijke
schop de grond in en zou alles voor de
feestdagen van 2013 afgerond kunnen zijn.
Sluitstuk van de ‘revitalisatie’ is het aanleggen van het verhoogde parkeerterrein. Tijdens de verbouwing kan men tijdelijk parkeren op het naastgelegen grasveld langs de
Hoevervaart.
De adviesgroep begrijpt de noodzaak van de
wijziging en steunt deze dan ook. Natuurlijk
is een parkeergarage met parkeerdek veel
mooier maar dat moet financieel wel haalbaar zijn. Er ligt nu een realistisch plan dat
verder uitgewerkt kan worden. De planning
is dat de adviesgroep eind februari weer bij
elkaar komt. Er zijn nog genoeg aandachts-

punten zoals de uitstallingen van winkeliers, ruimte voor de Sint Nicolaas viering,
locatie van de milieustraat, de groencompensatie en parkeren aan de Judith Leijsterstraat.
Er is verder invulling gegeven aan het parkje ten zuiden van de Terborchlaan langs de
Van Ostadelaan, na overleg met de bewoners vereniging van de Aert de Gelderlaan.
Besloten werd dat er meer groen komt en
ook de oversteekplaats zal herzien worden.
Door het doortrekken van het groen verdwijnt de oude (afgesloten) inrit en zullen
er waarschijnlijk drie parkeerplaatsen langs
de Aert de Gelderlaan verdwijnen. Mede op
aanraden van de adviesgroep zullen doorgaande routes in het parkje rechtgetrokken
worden om ‘olifantpaadjes’ te voorkomen.
Het belooft een veilig en sociaal verantwoord parkje te worden waarbij het kunstwerk meer tot zijn recht komt. (zie blz. 10)

Rens Kleverlaan
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
Februari 2012
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Nieuwe eigenaar
Medisch Centrum
De Hoef
Projectontwikkelaar Vrieshorst Project
B.V. heeft het toekomstig ‘Medisch Centrum De Hoef’, gepland op de hoek Jan
de Heemstraat en de De Vliegerstraat, na
verlies van het hoger beroep verkocht
aan Scholtens Projecten.

V

rieshorst Project B.V. heeft bij de
Raad van State hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank
Alkmaar dat de gemeente het appartementencomplex van zes bouwlagen op de hoek
Jan de Heemstraat/De Vliegerstraat terecht
afgewezen heeft. Vrieshorst wilde het originele plan van appartementen in zes bouwlagen doorzetten hetzij een schadeclaim,
planschade, bij voortzetting van het huidige
plan. Op 3 oktober 2011 diende het hoger
beroep in Den Haag waarbij de gemeente,
de projectontwikkelaar en het Buurtoverleg
als betrokkenen aanwezig waren.

Het oorspronkelijke ontwerp
met zes bouwlagen
Vrieshorst betoogde dat de gemeentelijke
projectleider geen bezwaar had tegen het
originele plan en dat het originele plan ook
de goedkeuring had van de welstandscom14

Het ontwerp dat in december 2010 in
De Vleugels werd gepresenteerd
missie. Daarnaast heeft de toenmalige wethouder van Vliet in 2005 gevraagd ‘aan te
sluiten’ bij de plannen van Segesta, waardoor een bouwhoogte van zes bouwlagen
mogelijk zou zijn. Tevens zou het bouwplan
aan moeten sluiten op de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor dit gebied. Hiermee zijn
er toezeggingen gedaan waarna Vrieshorst
de plannen verder ontwikkeld heeft. Door
het bouwplan van zes bouwlagen bij indiening af te keuren zou de gemeente Alkmaar
onbehoorlijk bestuur plegen.
De gemeente betoogde dat alleen het college en de gemeenteraad besluiten nemen en
dat het plan van zes bouwlagen van circa
twintig meter hoog uit bouwkundig oogpunt
niet past in het straatbeeld van de Jan de
Heemstraat. Het gebied is in 2000 uit de
definitieve Nota van Uitgangspunten gehaald en het ‘vigerend’ (onderliggend) bestemmingsplan staat slechts een bouwhoogte toe van twaalf meter plus tien procent.
Het Buurtoverleg heeft in 2005 een uitgebreid buurtonderzoek gedaan naar de maximaal toelaatbare bouwhoogte op deze locatie. Het appartementencomplex was bijna
twee maal zo hoog. Daarnaast had Vrieshorst in februari 2011 een alternatief bouwaanvraag ingediend voor Medisch Centrum
De Hoef dat inmiddels door de gemeente
goedgekeurd was. Dit plan heeft, indien de
bewoners aan de De Vliegerstraat geen be-
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zwaar hadden tegen dubbelgebruik van hun
parkeerplaatsen, de steun van het Buurtoverleg.
De uitspraak van de Raad van State op 7
december 2011 heeft de uitspraak van de
rechtbank Alkmaar bevestigd en het hoger
beroep van Vrieshorst op alle punten afgewezen. Toezeggingen van ambtenaren of
één wethouder kunnen niet gezien worden
als gemeentelijke besluiten. Daarnaast ligt
de bouwhoogte van zes bouwlagen van het
Heemhof bij het spoor en is de bouwhoogte
langs de Jan de Heemstraat drie tot vier
bouwlagen met een accent aan het einde
van vijf bouwlagen. Het is de beleidsvrijheid van de gemeente om ingediende bouwplannen goed of (gemotiveerd) af te keuren.
Vrieshorst heeft de uitspraak van de Raad
van State overigens niet afgewacht en eieren voor zijn geld gekozen. Afgelopen oktober is het perceel verkocht aan Scholtens

Het derde en meest recente ontwerp
zoals te zien op de website van
Scholtens Projecten
Projecten te Wognum. Momenteel is men
bezig de ondergrondse garage te realiseren
en binnenkort zal het Medisch Centrum De
Hoef ‘verrijzen’.

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven en Wonen

Zone

30
betekent:
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Van Ostadelaan 282

km/pu

1816 JH Alkmaar

Bolweg
Auto-, motor-, en
aanhangwagenopleiding
Terborchlaan 11-13
1816 LA Alkmaar
072-512 06 07
www.bolweg.nl

Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Niet alle gegevens
enquête boven water
Ondanks een verzoek middels de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB)
krijgt het Buurtoverleg geen inzage in
alle gegevens van de enquête omtrent de
extra’s rond de afkoppeling van het regenwater. Het gaat hier om wadi’s, de
aanleg van ‘punaises’ en grindstroken en
het kappen van honderden vierkante
meters bosschage. Het Buurtoverleg
zoekt een verklaring hoe het kan dat de
openbare enquête van het Buurtoverleg
hemelsbreed verschilt van de anonieme
enquête die in opdracht van de gemeente
uitgevoerd is.

I

n januari 2011 steunde ruim 95% van de
bewoners het bezwaarschrift van het
Buurtoverleg tegen de extra’s in de plannen
van de ontkoppeling zoals wadi’s en grindstroken. Volgens de gemeente was in juni
2011 nog maar 7% tegen de plannen. Kijkend naar de uitslag van de gemeente is een
kwart van de bewoners tegen de aanleg van
wadi’s en een even groot deel tegen de aanleg van grindstroken.
Het buurtoverleg heeft inzage gevraagd in
de gemeentelijke enquête maar dit is afgewezen. Vervolgens is een ‘WOB-verzoek’
ingediend om middels de Wet Openbaarheid van Bestuur deze informatie boven
tafel te krijgen. Hieraan heeft de gemeente
uiteindelijk deels gehoor gegeven. Een deel
van de uitslag kon op drie deelgebieden
gegroepeerd worden wat toch iets meer
inzicht gegeven heeft in de achtergrond van
de gegeven antwoorden.
16

In het verslag van de gemeente zijn enkele
antwoorden van open vragen opgenomen.
Maar zelfs gegroepeerd op drie grote gebieden werden ingevulde open vragen niet
bekend gemaakt met als reden dat deze mogelijk herleidbaar zouden kunnen zijn tot
individuen. Vreemd als je bedenkt dat de
enquête anoniem ingevuld is en bij de gevraagde gegevens geen postcode of huisadressen staan.
De enige manier om inzage te krijgen in
deze gegevens is een (dure) gang naar de
rechter. Het bestuur heeft besloten dat de
kosten hiervan niet opwegen tegen de mogelijke baten. Het Buurtoverleg blijft achter
het ontkoppelen van regenwater van het
vuile rioolwater staan.
De wethouder Duurzaamheid heeft aangegeven dat de gemeentelijke enquête voldoende motivatie geeft voor het ongewijzigd doorzetten van alle plannen. Het materiaal ligt al meer dan een jaar klaar bij de
gemeentelijke opslag. De aanleg van wadi’s
in een bestaande stedelijke woonwijk is
‘een primeur’ en daarmee een gemeentelijk
speerpunt. Uiteraard speelt naast imago ook
subsidie een grote rol voor het uitvoeren
van de extra’s. Het verzoek voor een gesprek met het Buurtoverleg over de Ontkoppeling is door de wethouder nog niet ingewilligd. Inmiddels blijken de plannen met
individuele bewoners op deelgebieden gewijzigd te zijn. Over deze wijzigingen en
hun impact wenst de gemeente verder geen
enkele mededeling te doen. Van de projectleider de heer Martin Leeuw hebben wij
intussen vernomen dat het project is uitgesteld. Pas op donderdag 9 februari werd het
project aanbesteed. Later wordt meer bekend over de aannemer en planning.
Werkgroep Groen
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Het groen in onze
wijk
Nu de nieuwe rotonde aan de Terborchlaan geheel in groen gekleed is,
vind ik het de mooiste rotonde van heel
Alkmaar. Ex-wijkbeheerder grijs Will
Wokke en zijn team mogen met recht
trots zijn op deze nieuwe aanwinst in
onze wijk.

R

ecentelijk zijn nog vier zuilvormige
bomen geplant in de vluchtstroken en
een extra iep in de groenstrook om het geheel af te ronden. Ook de rode looplichten
rond de rotonde zien er heel apart uit.
Nieuwe aanplant
Bewoners die regelmatig door het Fritz
Conijntunneltje fietsen zullen de zestien
boompjes gezien hebben, die daar eind vorig jaar geplant werden. Ze zijn niet ondergronds verankerd, zoals de bomen bij de
rotonde, maar nog met ouderwetse palen.
Aan de onderkant zijn pas geleden water
gietranden aangebracht, zodat als de bomen
water gegeven wordt het meeste water niet
meer wegloopt. De randen worden gemaakt
uit biologische polymeren en zijn biologisch afbreekbaar en composteerbaar.

Slecht nieuws
In De Geestmolen van november spraken
we al over de acht esdoorns langs de Honthorstlaan, die klaargemaakt zouden worden
om verplant te worden tijdens de graafwerkzaamheden rond de ontkoppeling. Hiervoor
werden de wortels in een wijde kring rond
de boom doorgezaagd. Blijkbaar werden te
veel van de wortels doorgezaagd en niet
anderszins ondergronds verankerd. Tijdens
de zeer harde wind op 7 december 2011,
bewogen een aantal bomen heen en weer en
eentje waaide om (zie foto) net voor een
fietser. Om de andere zeven bomen vertoonde de grond scheuren. Om geen verdere

risico’s meer te lopen werden de acht bomen omgezaagd. Van de boombeheerder de
heer C.D. Bas vernamen wij dat de bomen
een zodanige omvang hadden dat ze met
palen niet meer op te vangen waren. In andere wijken is dat al geprobeerd, maar zijn
de bomen alsnog omgevallen.
Dan zijn er nog vier esdoorns waarvan de
bast door vorstschade los gekomen is.
Slechte tijden dus voor de bomen langs de
Honthorstlaan. Ons is verzekerd dat de
meeste gekapte en te kappen bomen weer
door nieuw bomen vervangen gaan worden.
Groenplan Hoevervaart
De werkgroep Groen heeft nog steeds geen
informatie kunnen ontvangen over de invulling van het groen rond de appartementen
en eengezinswoningen van het plan Hoevervaart aan de Jan de Heemstraat. Na vele
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contacten schijnt het nog steeds het Hoogheemraadschap te zijn die geen besluit kan
nemen over wat er moet gebeuren met de
beplanting van de ecologische zone langs
De Hoevervaart.
Wel wordt er door de gemeente en Botbouw haast gemaakt met de aanleg van een
speeltuintje in dit gebied. Bewoners hadden
de Regiegroep al geld gevraagd voor een
tijdelijke speelplaats, maar die zal nu gelukkig worden omgezet in een definitieve
speelplaats.
Natuurvriendelijke oevers Hoevervaart
Begin februari ontvingen de bewoners
langs De Hoevervaart een brief met kaart in
de bus over dit onderwerp. De gemeente
Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaven hierin uitleg
over de werkzaamheden die op 6 februari
2012 begonnen zijn vanaf de randweg. Om
de rest van de buurt te informeren
mochten we de brief en kaart in de volgende pagina’s in ons blad weergeven.
Langs de Hoevervaart ten zuiden van ons,
maar inmiddels ook achter de flats aan de

in de brief wordt vermeld: “Het plantsoen
wordt gesnoeid en onkruid verwijderd”. De
echt hele grote bomen worden inderdaad
gesnoeid, de kleinere bomen en struiken
moeten dan zeker het onkruid voorstellen.
Staat het hoogheemraadschap dan boven
alle wetten, die de rest van ons wel moeten
volgen? Hopelijk komt er nog iets meer dan
alleen gras voor terug? Het Hoogheemraadschap gelooft niet in inspraak, informatie is
alles dat we kunnen verwachten.
Laten we hopen dat er nog genoeg bomen
en bosschages in Alkmaar overblijven om
onze vogelstand op peil te houden.
Het mag niet de bedoeling zijn dat sommige (oever- en water-) dieren er op vooruitgaan ten koste van andere (vogels).We zoeken nog advies over dit onderwerp.
Martien de Bruijn
namens Werkgroep Groen
<groen@geestmolen.nl>

Nordic walking en Sportief wandelen
Willem Hedastraat 181
1816KC Alkmaar
072 5128431
06 55842312
www.sportwandelschoolalkmaar.nl

Honthorstlaan is reeds te zien hoe rigoureus
er gesnoeid en gekapt wordt om de oevers
voor te bereiden op dit project. Alle jonge
en niet zo jonge boompjes (vaak met een
diameter van meer dan 20 cm, zonder kapvergunning) binnen vijf meter van de waterkant worden gekapt, struiken verwijderd
en de grond omgewoeld. Deze complete
kaalslag is in schrille tegenstelling tot wat
18

Nordic walking cursussen in het Heilooërbos
5 lessen van 5 kwartier voor 55 euro.
rustig tempo incl. gebruik van stokken tijdens
de lessen
De cursus vindt plaats op de dinsdagmiddagen
Nordic walking en Sportief wandel trainingen.
ma ochtend, ma avond, di ochtend, do ochtend,
vrij ochtend en za ochtend. De trainingen
geschieden in opdracht van de VIB 2002 en
vinden plaats op wisselende locaties.
kosten: 17,50 euro per maand.
informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
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Brief van de Gemeente Alkmaar en
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, februari 2012
Voorbereiding aanleg natuurvriendelijke
oevers Hoevervaart
De komende jaren leggen gemeente Alkmaar en hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier op meerdere plaatsen natuurvriendelijke oevers aan. Ook langs de
Hoevervaart ter hoogte van de Maarten
Luther Kingweg tot de Jan van Scorelkade
en ten westen van de Hoevervaart bij de
Ruysdaalkade komt een natuuroever van in
totaal circa een km lengte.
Natuurvriendelijke oevers: schoon en
helder water
Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een
gezonde en natuurlijke omgeving met een
grote verscheidenheid aan flora en fauna.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers
leidt tot een betere waterkwaliteit omdat er
meer waterplanten kunnen groeien die het
water schoon en helder houden. Een belangrijk kenmerk van een natuurvriendelijke oever
is de natuurlijke overgang tussen het water
en de walkant: meestal is er sprake van een
flauw talud waar waterplanten goed gedijen.

Het gebied langs de Hoevervaart
Weg groenstrook!

Grijs: gebied met natuurvriendelijke oevers
Donker grijs: “onderhoudswerk”
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Wat gaat er langs de Hoevervaart gebeuren?
Om de natuurvriendelijke oevers te kunnen
aanleggen vindt eerst onderhoudswerk
plaats aan het bosplantsoen (zie plattegrond).
Het plantsoen wordt gesnoeid en onkruid
verwijderd. Daarna vind er een inventarisatie

plaats van de oevers en maken we de ontwerpen voor de oevers af.
Zodra het ontwerp klaar is, organiseren we
een inloopbijeenkomst om u te informeren
over de aanleg van de natuurvriendelijke
oevers.
De werkzaamheden starten begin februari
en duren circa drie weken. Het werk zal niet
of nauwelijks overlast met zich meebrengen
voor de buurtbewoners.
Waterplan Alkmaar
De aanleg van de oevers maken onderdeel
uit het van waterplan Alkmaar dat gemeente
en hoogheemraadschap samen hebben opgesteld. De wateren zijn eerder gebaggerd.
Bij het maken van de plannen betrekken de
partners de omgeving.
Locaties waar de oevers worden aangelegd
zijn onder andere:
Hoevervaart,
Steesloot-Krommesloot,
Staalsloot,
rivierenbuurt,
Van Houtenkade en de Rekerdijk.

De versnipperaar aan het werk achter de flats
langs de Honthorstlaan gezien van boven
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden
dan kunt u contact opnemen met Gert Hartog, projectleider van de gemeente op telefoonnummer 06-303 873 97.
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Buslijnen in De Hoef
De gemeente heeft de onrendabele buslijn
205 opgeheven. In de nieuwe dienstregeling heeft de provincie besloten lijnen 1
en 5 door De Hoef te laten rijden, bijna
geheel conform de wensen van de bewoners zoals vastgelegd in het zogeheten
‘Blauwe Plan’.

D

e voornaamste OV speerpunten van
onze buurt zijn de ontsluiting door een
buslijn via de 50 km zone van de Van Ostadelaan en handhaving van de bushalte bij
zorgcentrum De Vleugels aan het Terborchhof. De nieuwe busregeling van de lijnen 1
en 5 is bijna identiek aan het ‘Blauwe Plan’
dat de bewonersverenigingen in De Hoef
eerder aangeboden hadden aan de gemeente. Dit plan voorzag in een breed gedragen
oplossing voor soms tegenstrijdig lijkende
belangen van de bewoners en organisaties
in De Hoef. Het Blauwe Plan is niet 100%
overgenomen. Men heeft besloten de bushalte voor verzorgingstehuis De Vleugels
op te heffen. Hier komen enkele (vereiste)
parkeerplaatsen voor het bouwproject Alkenhorst gelegen achter De Vleugels. De
bushaltes nabij het winkelcentrum (naast
Albert Heijn), liggende op steenworp afstand van De Vleugels, zouden voor de ouderen dichtbij genoeg liggen om deze te
voet of per rollator te bereiken zodat de
noodzaak voor een ‘lus’ naar De Vleugels
niet nodig was. Ook is er sprake van een
krappe dienstregeling qua tijd. Uiteraard
betreurt het Buurtoverleg het besluit van de
provincie om De Vleugels niet aan te doen
want het Buurtoverleg heeft zich altijd sterk
gemaakt voor handhaving van de bushalte
bij zorgcentrum De Vleugels.

Buslijn 5, een ringlijn, vertrekt vanaf het
Station en stopt aan de haltes Nicolaas
Beetskade, Van Ostadelaan, Geestmolen,
Winkelcentrum De Hoef, Van de Veldelaan
(Schoumanslaan en Troostlaan), Cornelis
Pronklaan, Mesdaglaan, Van Goghlaan en
rijdt verder via de Kalkovensweg richting
MCA. Lijn 5 doet alleen doordeweeks
overdag en zaterdagmiddag het centrum
aan. Buslijn 1 rijdt dezelfde route maar dan
in omgekeerde volgorde. Beide bussen rijden overdag 2x per uur (’s avonds en op
zondag 1x per uur).
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Het ‘Blauwe Plan’
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‘Lus’ naar
De Vleugels
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Financiën
Mede dankzij de woonconsumentensubsidie kunnen wij dit blad blijven uitgeven. De laatste maanden zijn meerdere
mensen lid geworden van onze vereniging en zijn er ook verschillende nieuwe
adverteerders bijgekomen. Als deze
trend zich doorzet kunnen we al in 2013
financieel weer geheel onafhankelijk
zijn.

D

e afgelopen twee jaar is er bij de gemeente woonconsumentensubsidie
aangevraagd om het buurtblad De Geestmolen uit te kunnen blijven geven. Ons doel is
volledig onafhankelijk te zijn van subsidies
en gegeven het feit dat het aantal leden en
adverteerders weer toenemen, ziet het er
naar uit dat we dit al medio 2013 zouden
kunnen realiseren. Binnenkort zal aan alle
leden het verzoek voor de lidmaatschapbij-
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drage weer verzonden worden. Bent u nog
geen lid en waardeert u dit blad en het werk
van het Buurtoverleg, dan is elke bijdrage
welkom.
Om kosten te besparen wordt het gebruik
van acceptgiro’s, al gauw tachtig cent per
stuk, zo veel mogelijk vermeden. Als u
graag een acceptgiro wilt blijven ontvangen
voor de bijdrage dan moet u dit wel aangeven bij de penningmeester of secretaris. Het
verzoek voor de bijdrage zal standaard per
brief bezorgd worden. Sommige leden hebben gelukkig al gehoor gegeven aan de oproep om het verzoek tot contributiebetaling
elektronisch te ontvangen. Dit brengt de
minste kosten met zich mee en heeft onze
voorkeur.
Wilt u ook het verzoek gemaild krijgen,
stuur dan een mailtje naar de penningmeester: <penningmeester@geestmolen.nl>.
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Rens Kleverlaan
penningmeester

Winkelcentrum De Hoef
- In de Officiële Mededelingen van 16 november 2011 lezen we dat er een vergunning werd verleend om tussen donderdag 29
maart t/m palmzondag 1 april 2012, in de
middagen op zijn vroegst vanaf 12.00 uur
tot 22.00 uur ’s avonds, een (kinder)kermis
te laten plaatsvinden. Een attractie voor
jong èn oud zoals ‘crazy safari’, zweefmolen of schiettent. De locatie is het grasveld
langs de Hoevervaart ter hoogte van het
parkeerterrein van het winkelcentrum, langs
de van Ostadelaan. (Crisistip: gedeeltelijke
betaling van kaartjes is mogelijk met tickets
uit het voordeelboekje van de AlkmaarPas).

- De Stadskrant van 7 december 2011 meldt
voor De Hoef in 2012 de volgende koopzondagen: 4 maart; 1 april (palmzondag),
maandag 9 april (tweede paasdag), 15 en 22
april; 6 en 13 mei (moederdag), donderdag
17 mei (hemelvaartdag), 20 en maandag 28

mei (tweede pinksterdag); 3, 10 en 17 juni
(vaderdag).
- Woensdag 21 december 2011 completeerden de vijf mooi verlichte kerstbomen en de
beestenboel de kerstmarkt. Met gratis chocolademelk en koekjes, een complete die-

renstal met kamelen (moeder met jong),
schapen, kippen, eenden en een kerststal,
was het sfeervol winkelen.
- Vanaf zondag 8 januari 2012 is supermarkt Albert Heijn iedere zondag open van
13.00 – 20.00 uur.
- In januari werd tegen de zijkant van het
parkeerterrein van het winkelcentrum, langs
de Terborchlaan, een zitbankje geplaatst.
- Gedurende een deels verregend 2011 en
de hevige vorstperiode van februari 2012
met nogal veel sneeuw, werkten de stalen
tegels met profiel zelfs voor niet-blinden en
slechtzienden rondom de zebrapaden van
het winkelcentrum, als een ijsbaan. Dagblad De Pers van 07-02-2012 wijdde hieraan op bladzijde vijf een pagina groot artikel met onder andere “Hé architect we willen hier lopen! Spekgladde siertegels, natuursteen, staal; het hoort tegenwoordig bij
de moderne binnenstad. Bij regen of
sneeuw, zoals nu wordt het echter levensgevaarlijk. Gewoon ijzertjes onder je schoe-
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bouw, gaan de eerste tien jaar niet door wegens het op slot zitten van de huizenmarkt
in crisistijden. Hiervoor in de plaats komt
de bestemming Studentenhuisvesting.

nen doen”. Daarom is het voorstel hier om
bij de verbouwing van het winkelcentrum
alle veel te gladde stalen tegels te verwijderen en om te ruilen voor stroef herkenbaar
materiaal, om uitglijden en vallen tegen te
gaan.
Moreelsestraat
Op 5 december 2011 werd op de Moreelsestraat/hoek Honthorstlaan het stenen gebouwtje rondom het elektriciteitshuisje met

Weenixhof
Alle zes toegangshallen op de begane grond
werden hier in afgelopen januari namens
Woonwaard geschilderd in de kleuren wit
en donker grijs. De entrees zien er chique

een hoge drukspuit schoongespoten en dus
van graffiti ontdaan.
Studentenhuisvesting
Op uitnodiging van Woonwaard woonde
het Geestmolen bestuur op 13 december
2011 een info-avond bij over de transitie
van het ex-Horizoncollege, Bergerweg 23 –
25/hoek van Oostsaenenkade, naar een om
te bouwen studentenhuisvesting. De bedoelde appartementen door Woonwaard
hier te bouwen, na sloop van dit schoolge24
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uit en hiermee lijken de appartementen opgewaardeerd.
Info bord
Rond de jaarwisseling waaide het al jaren
staande grote info bord over het regenwater
ontkoppelingsproject aan de Schelfhoutlaan/hoek Terborchlaan, in de zijtuin van
De Vleugels, om.
Hoevervaart
Sinds begin 2012 zien de Hoevervaart oevers er in de sneeuw met als achtergrond
een bevroren en besneeuwde vaart er erg
gesnoeid/gerooid/gekapt, dus kaal uit. Hopelijk verandert dit en volgt in het voorjaar
de groen compensatie. Zie elders in dit blad
een uitgebreid artikel hierover.
Nieuwjaarsborrel
Op zaterdagavond 7 januari 2012 vond bij
de familie N. Rooker/Honthorstlaan 43 een
gezellige nieuwjaarsborrel plaats voor een
groepje bewoners uit de straten met de eengezinswoningen die hier omheen gedrapeerd liggen.
Narcissen
Vanwege de toen nog zachte winter tijdens
de eerste week van januari, stonden de eerste ontluikende narcissen al te bloeien in
openbare groenperken van de Bloemaertlaan en de Jongkindlaan.
Hondenpoep
Langs de Terborchlaan naast de zijkant van
flatgebouw Hoeverzicht liggen tot aan de

brug van de Hoevervaart toe, in een te
hoge concentratie, hopen hondenpoep.
Het is opvallend dat deze locatie bestaat
uit groenstrookjes waar honden langs de
kale randen nog net niet verstrikt raken in
laag en dicht struikgewas. Als deze hoeveelheden hondenpoep hier nog meer zullen toenemen, dan mogen de wijkagent en
de wijkmeester mèt hun bezoekers wel
mondkapjes dragen om het gedeelde kantoortje binnen te gaan. Buiten onder het
hiernaast gelegen zitbankje en daar rond
omheen ligt het ook vol met hondenpoep.
Met andere woorden, omwonenden die in

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller
Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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openingstijden gelden dan van 19.00 uur ’s
avonds - 09.00 ’s morgens, gedurende zeven dagen per week. Het doel is om tijdens
de nachtvorstperiode mensen met een zwervend bestaan langer onderdak maar ook een
warme maaltijd aan te bieden.

het voorjaar op het bankje in de zon willen
genieten doen er dan goed aan om al van
huis een gasmasker mee te nemen. Moet
alles hier dan worden vol geplant met
scherp prikkende struiken om honden - mèt
hun baasjes die de troep dus níet opruimen
- te weren? Honden losloopgebieden worden dan steeds belangrijker.
Het Heem
De Stadskrant van 1 februari meldt op bladzijde 4 dat de nachtopvang in Het Heem,
Jan de Heemstraat 7, langer openblijft tijdens de strenge vorstperiode. De verruimde
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Bewonersinitiatieven
Door de Regiegroep van de Bewonersinitiatieven werd in januari 2012 een aanvraag
ontvangen van bewoners uit het Bosschaertpad (nieuwbouw haaks op de Hoevervaart,
hoogte Jan de Heemstraat) voor het installeren van speeltoestellen.
Medisch Centrum De Hoef
De Officiële Mededelingen van 15 februari
meldden dat voor Medisch Centrum De
Hoef in aanbouw, aan de De Vliegerstraat
1b, een ingediende aanvraag werd verleend
voor een omgevingsvergunning om een
bestaande in-/of uitrit te veranderen (zij
erf).
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Molenwiekje
Spreek over de schoonheid van bloemen
in de Keukenhof gelijktijdig met bv. Brazilianen, Japanners en Russen in de taal
ESPERANTO
Informatie:
<www.esperanto-info.nl>
of: 072-5 33 23 44.

Ze waren in het zwart gekleed en één van
hen droeg een zwart petje. Ze reden op witte damesfietsen.
Mocht u iets gezien of gehoord hebben,
neem dan contact op met de politie of het
Burgernet, telefoon 0800 - 0011.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Onderhoud/vernieuwing spoor
Eind februari werd door ProRail/Utrecht
gedurende enige nachten onderhoud gepleegd aan het spoor. De planning is dat dit
in de nacht van woensdag 21 op donderdag
22 maart weer het geval zal zijn. Geluidsoverlast is dan ook niet uit te sluiten.
Buitenspeeldag
De jaarlijkse en landelijke buitenspeeldag
vindt plaats op woensdagmiddag 13 juni
2012.
Burgernet-alarm
Op dinsdag 14 februari (Valentijnsdag) riep
rond lunchtijd het (Alkmaarse) Burgernet
de hulp in van oplettende burgers die op dit
telefoon- en email netwerk zijn aangesloten.
Voor een overval gepleegd in of rond één
van de bungalows aan de Tethart Haagstraat
werd het publiek gevraagd uit te kijken naar
de verdachten: twee jonge en getinte mannen van rond de achttien jaar oud.

www.buona-sera.nl

Van Ostadelaan 254
1816 JG Alkmaar
Tel 072-512 63 03

Teletekst pag. 329

Open dagelijks van 15-24 uur
Thuisbezorging tussen 17-23 uur
Fax 072-520 83 80
Februari 2012
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De Geestmolen
Vanuit mijn appartement in de Heemhof
aan de De Vliegerstraat 140 kijk ik dagelijks uit op de Geestmolen aan het Hoeverpad. Deze molen lag al eeuwen geleden op de zandrug langs het Egmondermeer. Van oorsprong was de Egmondermeer een ondiep meer, dat tussen 1564
en 1565 door Hendrik van Brederode, in
samenwerking met Lamoraal graaf van
Egmont, werd drooggelegd.

B

ij de drooglegging werd de polder in
drie afdelingen verdeeld: de Visscherijmolenpolder, de Bosmolenpolder en de
Geestmolenpolder. Deze polders werden
ieder door een eigen molen bemalen. Voor
de Geestmolenpolder was dit de Geestmolen, die toen lag aan de Geestmolentocht,
die op de Hoevervaart uitkwam. Vanuit
Alkmaar kon je de molen bereiken via de
Bergerweg en dan via de Woggumsebrug
naar de kade die langs de Hoevervaart liep.
De Geestmolen bemaalde de Geestmolenpolder van de Egmondermeer op de Schermerboezem. Het is een zogenaamde binnenkruier, wat betekent dat de wieken binnen op de wind gezet kunnen worden. De
kap kruit op houten rollen. In de kap be-

Molen in het kadaster van 1832
vindt zich ook de vang waarmee de wieken
worden stilgezet. De molenaar kan vanaf de
begane grond door middel van het vangtouw en de vangstok welke achter uit de kap
steken de vangbalk bedienen. Het gewicht
van de vangbalk zorgt ervoor dat de band
rond het bovenwiel wordt aangesnoerd en
zo worden de draaiende wieken stil gezet.
Oorspronkelijk was de molen uitgerust met
een scheprad. De molen is in 1886 vervijzeld en waarschijnlijk later pas uitgerust
met 'licht en zwaar werk', zodat de vijzel
met twee verschillende snelheden kan worden aangedreven. Eind 1960 en begin 1961
van de vorige eeuw is de houten vijzel vervangen door een stalen exemplaar en werd
een elektromotor als hulpkracht geplaatst.
De vijzel kon zowel door de motor als door
de molen worden aangedreven. Intussen is
de motor uit de molen gehaald zodat er
meer ruimte is om mensen te ontvangen en

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 17 april 2012
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
De leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging
28
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de oude staat van de molen terug te krijgen.
Het gemaal ernaast heeft de maaltaak voor
een deel overgenomen maar als het lukt
maalt de molenaar nog steeds met de molen.
Dit scheelt in kosten want dat gemaal vreet
stroom.
De molen stond eeuwenlang fier in het open
veld, maar in de jaren zestig werd een aanvang gemaakt met de bebouwing van het
huidige Hoefplan, waardoor de benodigde
vrije windvang grotendeels verdween. De
molen is nooit bewoond geweest, maar had
wel op de begane grond voor de molenaar
een geheel gesloten houten bedstee en een
stookgelegenheid.
Ten zuiden van de molen stond het vroegere
polderhuis annex molenaarshuis. In dit huis
woont nog steeds de huidige molenaar. Tussen molen en polderhuis door reed vroeger
de stoomtram van Alkmaar naar Egmond.
De molen was in 1832 eigendom van de
Ingelanden van de Egmondermeer; de huidige eigenaar is het Hoogheemraadschap

Uitwaterende Sluizen. De huidige molenaars zijn de heren P. Kuiper en H. Bus
Vanuit mijn appartement sla ik ook de
bouw van het plan Hoevervaart gade. De
nieuwe bewoners komen te wonen op de
strook grond ten noorden van de Geestmolen. Op het kaartje uit 1560 van Lourens
Pietersz hieronder, is het land ten noorden
van de molen het gebied waar het huidige

plan Hoevervaart is gebouwd. Het huis
rechts op de kaart, bij de Woggumsebrug,
werd in 1832 bewoond door Maartje Jans
Valkering, weduwe van Wouter Jansz Opdam.
Marianne Teunis

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Els Ramaekers tel. 072-512 10 06
Februari 2012
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ArtiDecor,
ambacht met stijl

www.artidecor.com waar u een link vindt
naar onze webwinkels.
Tot ziens, Roberto

Via De Geestmolen wil ik mij graag even
voorstellen. Ik ben Roberto Behrendt en
eigenaar van ArtiDecor gevestigd aan de
Terborchlaan 27. (tegenover zorgcentrum De Vleugels). Mijn vak is meubelstoffeerder. Ik doe dit al 28 jaar.

A

rtiDecor is gespecialiseerd in het
sfeervol aankleden van uw huis. Wij
hebben een mooie collectie meubelstoffen,
gordijnstoffen, vloerbedekking, traplopers
en verf. Tevens vindt u bij ons een grote
collectie raamdecoratie zoals vouwgordijnen, jaloezieën en insectenhorren. Voor
allerlei onderhoudsmiddelen op interieurgebied bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij herstofferen en repareren bestaande
meubels. Waarbij u ook kunt denken aan
autobekleding. Opnieuw bekleden hoeft
niet duur te zijn, als het maar op de juiste
manier wordt gedaan. De gordijnen worden
voor u op maat gemaakt en de vloeren deskundig en netjes gelegd. Wij komen de
meubels bij u ophalen en terug brengen.
Sinds kort maken we prachtige hondenmanden waar niet alleen u maar ook uw viervoeter veel plezier aan beleefd.
ArtiDecor gaat elke opdracht aan met vakkundigheid en passie. Wij geven ook, geheel vrijblijvend, advies aan huis. Dan nemen wij de meubel en/of gordijnstoffen van
uw keuze mee en kunt u op uw gemak thuis
beoordelen wat u wilt. Vooraf krijgt u altijd
een prijsopgave.
Wilt u zelf aan de gang? Ook voor advies
en losse materialen kunt u bij ons terecht.

Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas

Nieuwsgierig geworden? U mag altijd even
binnen lopen om kennis te maken en de
sfeer van de winkel te proeven. U kunt ook
een kijkje nemen op onze website

Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
<FysiotherapieElisabeth.nl>
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
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Horlogemakers
in De Hoef

Nieuws van
De Driemaster

Het blijft voor velen toch een beetje een
vreemde eend in de bijt. Een werkplaats
tussen alle winkels in. Het is dan ook een
uniek concept. Een grote werkplaats
waar u als klant gewoon kunt zien wat er
gebeurt.

Gedichtendag
Op 26 januari, de landelijke gedichtendag,
hebben leerlingen van groep vijf en zes van
De Driemaster hun zelfgeschreven gedichten voorgelezen in de centrale bibliotheek.

I

n de werkplaats worden alle soorten horloges en klokken gerepareerd volgens de
hoogste normen. De reparaties worden verricht voor bedrijven en particulieren. Van
een batterij of bandje, tot aan een volledige
revisie, het maakt niet uit. Voor een merkonafhankelijk en eerlijk advies wordt altijd
tijd gemaakt. Waar een juwelier door gebrek aan kennis vaak vermelt dat iets niet
mogelijk of heel duur wordt, kunnen ze het
hier vaak wel voor een heel schappelijke
prijs repareren.
Heeft u problemen met uw horloge of klok,
loopt u gewoon eens binnen voor een eerlijk
advies.

Wedstrijd AZ-AJAX
Op donderdag 19 januari kwam een tvploeg in De Driemaster filmen. Dit omdat
leerlingen ingeloot waren om naar de wedstrijd AZ-AJAX te mogen in de Amsterdamse Arena. Daarna ging een grote groep
enthousiaste voetbalfans op weg naar Amsterdam
Blijvende ontmoeting
Het bekende wijkproject Blijvende Ontmoeting gaat binnenkort weer van start. Het
is het jaarlijks terugkerende project waarbij
leerlingen van alle scholen in de wijk samen met bewoners van De Vleugels gaan
samenwerken. Onderdelen zijn een quiz,
een activiteit beeldende vorming en andere
zaken die in het thema passen. Van het hele
project wordt weer een DVD gemaakt. Deze is gratis te zien voor alle belangstellenden op donderdagmiddag 24 mei om 14.00
uur in Buurthuis Alkmaar-West.
Update Jossef
Op woensdag 14 december 2011 pleitten de
PvdA, Groen Links, SP en ChristenUnie
B edrijfsm atige verzekeringen
Particuliere verzekering en
Pensioenen
H ypotheken
Finan cieel advies

Voor een zeker advies.
Bij u in de buurt
zie ook website

www.rooker.nl
Februari 2012

Postbus 319
1800 AH Alkmaar
Bloemaertlaan 20
1816 KS Alkmaar
Telefoon
Telefax
E-mail

(072) 514 20 20
(072) 515 77 09
info@rooker.nl
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voor onze scholier Jossef. Zij stellen dat
Jossef en zijn moeder een verblijfsvergunning moeten krijgen.
Een initiatiefwetsvoorstel is ingediend door
de PvdA en SP. Zij willen dat een verblijfsvergunning moet worden verstrekt als een
minderjarige gedurende ten minste acht
jaren in Nederland heeft doorgebracht en
hopen dat dit initiatief tot een generaal pardon mag leiden. Een individueel plan wordt
nog bestudeerd.
Rob Komen en E.H.R.

Bericht van de
wijkkerk Pius X
Woensdag 8 februari en woensdag 14
maart is er een Eucharistieviering om
9.30 uur. Voorganger is pastor Henny
Slot (inmiddels u wel bekend van de pelgrimstocht naar Santiago).

N

a afloop een gezellige ontmoeting met parochianen en buurtgenoten onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 18 maart vieren we het vijftigjarig
bestaan van de Pius X (1962 – 2012) Om
9.30 uur zal dit jubileum extra aandacht
krijgen!
Yvonne de Weerdt

Nieuws van
De Vrijheidskerk
In de komende tijd leven we in de Vrijheidskerk naar Pasen toe. Het thema van
de veertigdagentijd is dit jaar: ‘Voor de
verandering’
We organiseren in deze periode onder andere sobere maaltijden plus korte voorafgaande meditatie op de woensdagen om 18.00
uur. De maaltijden kosten niets. Iedere
buurtgenoot is van harte welkom!
Filmmiddagen op zaterdag met het thema ‘De menselijke keuze’
In het voorjaar van 2012 komen we drie
keer op een zaterdagmiddag bijeen om een
spraakmakende film te bekijken. Data en
tijd: zaterdag 3 maart (Les Dieux et les
Hommes), 10 maart (What Dreams May
Come) en 24 maart (After Life, Japanse
film over het hiernamaals) 2012, van 14.00
tot 16.30 uur.
Inlichtingen en opgave: Hannie Ulrich, tel.
072 - 512 05 52.
Een wereld vol verhalen
Op zondag 1 april (Palmzondag) organiseert
het Oecumenisch Pastoresberaad een excursie naar de tentoonstelling ‘Jodendom, een
wereld vol verhalen’ in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Voor meer informatie kijkt u
op: <www.pkn-alkmaar.nl>
Ingvild van den Bos

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Activiteiten Buurthuis
Alkmaar West
Mesdaglaan 198
•
Iedere woensdagmiddag van 13.30
uur tot 15.30 uur is er onder leiding van
vakdocente Christa Hart een teken- en
schilderinloop. De kosten bedragen € 3,50
per bijeenkomst.
•
In de komende voorjaarsvakantie
zijn er aantrekkelijke jeugdactiviteiten in
het buurthuis. Er wordt een programma
aangeboden op maandag 27 en woensdag
29 februari en op vrijdag 2 maart, van 11.00
uur tot 15.00 uur. Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m
10 jaar. Kosten € 3 per dag. Aanmelden is
niet noodzakelijk.
•
De Buitenspeeldag op de Mesdaglaan was vorig jaar een groot en gezellig
feest! En leuke feestjes doen we graag nog
eens over! In samenwerking met Speeltuinvereniging De Hoef gaan we er op woensdag 13 juni een ware happening van maken!
Ook in andere buurten in Alkmaar West
(De Geestmolen, Bergermeer, Lambert
Doomer, Rembrandkwartier) wordt op 13
juni de Buitenspeeldag gehouden.
•
Plezier in Bewegen, sport, spel, muziek en conditie voor vrouwen van alle nationaliteiten. Kom lekker bewegen op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Start:
voorjaar 2012. Kosten: tien lessen voor
€ 35
•
Op vrijdag 6 april starten de fietslessen voor allochtone vrouwen. Met name
voor de groep vrouwen die op het terrein
van het AZC al fietsles hebben gehad maar
nog niet eerder op de openbare weg hebben
gefietst, zoeken we vrouwelijke vrijwilligers die de nieuwe fietsers willen begeleiden. De fietslessen worden gehouden op de
vrijdagochtend, aanvang 09.30 uur

•
Met een flink aantal buurtbewoonsters aan tafel onder het genot van een kop
koffie of thee, breipennen en knotten wol
uit de tas en aan het werk voor één groot
kunstwerk in de wijk: we hebben het over
wildbreien. Zin om mee te doen? We starten op dinsdag 14 februari in buurthuis
Alkmaar West en tussen 09.30 uur en 14.00
uur bent u van harte welkom!
•
Sierraden maken, halskettingen,
armbandjes of een leuke broche, het kan
allemaal tijdens de cursus sierraden maken
o.l.v. Erna Wiggermans. De cursus wordt
gehouden op de dinsdagochtend van 10.00
uur tot 12.00 uur. Kosten zijn € 25 voor
tien lessen. De start is op 31 januari maar er
zijn een paar plaatsen vrij.
•
Op woensdagmiddag 4 april, aanvang 14.00 uur, wordt er in het buurthuis
een supergezellige Paasbingo voor het hele
gezin gehouden! U bent van harte welkom.
•
Heeft u belangstelling om één of
twee keer per week te klaverjassen? En
kent u mensen die dit óók leuk vinden? In
het buurthuis bestaat de mogelijkheid om
bijeen te komen.
•
Rommelmarkten in het buurthuis op
de zondagen 25 maart en 22 april van 10.00
uur tot 14.30 uur. Bezoekers gratis entree.
Informatie over verhuur tafels bij Erica,
telefoon 06-504 049 90.
•
De Blijvende Ontmoeting is een
project in de wijk waarbij de jeugd van de
basisscholen Nicolaas Beets, De Driemaster, An Nasr en De Wissel vier keer een
ontmoeting hebben met de ouderen uit de
Vleugels. Dit jaar worden het creatieve
ontmoetingen waar de kids en de ouderen
samenwerken aan het thema mode. Op
maandag 4 juni om 14.00 uur is de grote
presentatie in Buurthuis Alkmaar-West
waar u van harte welkom bent!
Nadere informatie en/of aanmelding voor
bovengenoemde activiteiten bij Kees Niesten, e-mailadres <kees.niesten@kern8.nl>
of op nummer 06-416 362 92
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Ingezonden

Opruimplicht
Beste buurtbewoners in De Hoef,
Tot grote ergernis zie ik steeds meer hondenpoep in de buurt op stoepen en in
perkjes of grasvelden. Ook waar een opruimplicht bestaat zijn de velden rijkelijk voorzien van deze uitwerpselen.

N

iets ten nadele van de hond, maar ik
wil alle baasjes oproepen om gewoon
een poepzakje mee te nemen en na de behoefte even de moeite te nemen de drol op
te ruimen. Wist u dat er een gemeentelijke
verordening is, een zogenaamde APV, die
ons voorschrijft dat opruimplicht voor geheel Alkmaar geldt. Dus niet alleen bij
speelvelden, zoals op de hoek Geestmolen,
maar ook in alle andere perken en struiken.
Misschien ook leuk om te weten is de boete, die u kunt verwachten. Voor elke poepende hond 90 euro en voor elke loslopende hond buiten de aangewezen gebieden
nog eens 90 euro. Helaas blijkt de handha-

ving van de APV
moeilijk uitvoerbaar, maar goed
fatsoen staat hier
los van. Het is
toch fijn om met
de hond te spelen
op een veld, dat
niet bezaaid is
met hondendrollen? Wist u dat de poepzakjes gratis af te halen zijn bij de wijkmeester
in de laatste flat van de Honthorstlaan, trouwens voor € 1.00 zijn er 20 zakjes te koop
bij Blokker. Nog even speciaal voor degene
die hun hond laten poepen tegenover De
Vleugels bij het bankje, waar veel bejaarde
medebewoners willen zitten. Waar is uw
fatsoen? Het lijkt erop dat u expres de bejaarde mensen wilt dwarszitten door
rondom het bankje de hond te laten poepen.
Een kleine moeite om even te bukken en
met een zakje de buurt schoon te houden. O
ja, ook ik heb een grote hond en ga altijd op
pad met enkele poepzakjes.
C. Botter
Honthorstlaan

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1000 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina
34

Februari 2012

€
€
€
€

180,90,60,45,-

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Advies meldpunt kindermishandeling: Winkelwaard 494, tel. 567 23 20, (landelijk) 0900123 1230. E-mail: <info@amk-nh.nl>
Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Apotheek De Hoef: Van Ostadelaan 248,
tel. 514 30 60
Regionale Spoed Apotheek: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
Artsen: Huisartsenpost tel. 562 25 99. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
Bibliobus: vrijdag 14.20-15.05 uur J. Leysterstraat, 13.00-14.15 uur begin Van de Veldelaan.
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 564 44 44
Burgernet: tel: 14 072, burgernet@alkmaar.nl
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00 , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurthuis Alkmaar West: Mesdaglaan 198. tel.
512 40 03 < Buurthuisalkmaarwest@planet.nl>
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00
Het Heem: DNO, Jan de Heemstraat 7, tel. 514
29 86, e-mail: <info@stichtingdno.nl> website:
<www.stichtingdno.nl>
Hospice: Blankerhof 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Jan
de Heemstraat 10, tel. 520 10 10. Wijkkerk Pius
X, Hobbemalaan 125, tel. 511 70 12. Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, tel. 511 09 36
(beheerder). Christelijk Gereformeerde kerk.
Honkpad 2, tel. 515 41 98, Surinaamse Moskee,
Mesdaglaan 194. tel: 511 44 55
Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>

buurtbemiddeling@kern8.nl
Ongevallen: als elke seconde telt: 112
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
als elke seconde telt: alarmnummer 112. Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, di. 10-10.30 en wo. 16-17 uur. tel.
0900-8844, 06-12 89 93 62
<Geert.van.duren@noord-holland.politie.nl>
Postkantoor:(boekhandel Bruna): ma. t/m vr.
9.00-17.15, za. 9.00-13.00, tel. 511 65 51.
Respijthuis: V.d. Veldelaan 972, tel: 512 66 65
Scholen: De Driemaster, G. Metsulaan 36, tel:
512 10 06. An-Nasr, Tooroplaan 1, tel: 520 03
01. Nicolaas Beets, J. Leysterstraat 4, tel: 511 17
94. De Wissel, Picassolaan 9, tel: 511 06 13
Sociaal-cultureel werk: Kees Niesten,
Buurthuis Alkmaar-West tel. 06-416 362 92.
<kees.niesten@kern8.nl>
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst:
tel. 0900-0767.
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97.
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 548 88
88, of 14072, ma. 13.00-16.30, di. t/m vr. 9.0016.30, don. 18.30-20.00. <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: ma-wo-do-vr van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Onderhoudsmedewerker:
Hans Veerbeek. tel. 515 47 86, 06-536 684 50
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de wijkmeester
Wijkcoördinator: Ellen de Man,
tel: 548 86 52, e-mail: <edman@alkmaar.nl>
Wijkmeester: Nelleke Kool, tel. 548 81 77.
Spreekuur Honthorstlaan 436, ma.-do. 9.0010.00. Buurthuis Alkmaar-West,
Mesdaglaan 198, wo. 10.30-11.00
E-mail: <nkool@alkmaar.nl>
Wooncorporaties: Woonwaard buurtmeester
Marja de Jong, tel: 06-538 028 63. woonconsulent Antoinette Getrouw, tel: 527 65 27.
Van Alckmaer woonconsulent Edith de Jong, tel:
541 03 40.
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

De vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ behartigt de algemene belangen van de bewoners uit deze buurt.
U begrijpt dat wij De Geestmolen niet
alléén kunnen laten draaien, we hebben
financieel uw wind in de zeilen nodig.
Laat u zich daarom inschrijven als lid à
€ 7,50 per persoon per jaar.

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Koos Euser, Lievenshof 37
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
Marjon Wanders, Bloemaertlaan 200

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners
en dit buurtoverlegblad op gang te brengen, nodigen wij u uit te reageren op de
inhoud hiervan.
Reacties graag insturen naar:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, tel: 511 35 40,
e-mail: <redactie@geestmolen.nl>

• De Feestmolen
Coby Heinis, Lievenshof 3
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat,
Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart,
Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat.

...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
Telefoon: ————— e-mail: —————————————————————-Datum en Handtekening:_________________________________________________
(Eenmaal per jaar ontvangt u een acceptgiro, rechtstreekse betalingen op rek. 3764.99.516)

(Inleveradres lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182)
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