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Beste buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’

D

e afgelopen maanden is een rumoerige tijd geweest voor de bewoners
van het oude deel van onze wijk waar het
werk aan de regenwater ontkoppeling
van het vuilriool plaats vindt. Vooral de
bewoners rond het voetbalveldje, alsook
de bewoners van de betrokken straten,
hadden het soms zwaar te verduren. Deze uitgave van De Geestmolen is dan ook
voor een groot deel geweid aan dit onderwerp.

Nooit eerder heeft het bestuur en de verschillende werkgroepen zoveel vergaderd, e
-mailtjes en telefoontjes gepleegd met verschillende projectleiders en toezichthouders
als het afgelopen kwartaal. We kregen niet

altijd te horen wat we graag wilden, maar
gezegd mag worden dat deze gemeentelijke
functionarissen elke keer weer klaar stonden om met ons rond de tafel te gaan en
vaak heel vlot onze e-mailtjes en telefoontjes beantwoordden.
Adverteerders
Ook deze keer mogen we weer een nieuwe
adverteerder verwelkomen, namelijk advocatenkantoor ‘De Oudegracht’ gelegen in
het centrum van Alkmaar. De volgende
uitgave zullen ze nog wat meer over zich
laten horen.
Jammer genoeg hebben ook twee adverteerders hun contract met ons beëindigd. Het
zijn Bolweg Rijschool en Buona Sera. We
danken deze twee bedrijven voor hun jarenlange steun aan ons buurtblad.
De Regiegroepsleden
luiden de Kaasbel
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Bewonersinitiatieven/Regiegroepen
Intussen heeft u kunnen zien dat het kleine
informatiebord bij het speeltuintje langs de
Honthorstlaan is vervangen door een groter
exemplaar. Door problemen met het bedrijf
dat de borden aanlevert is het bord bij het
speeltuinje aan de Willem Hedastraat nog
niet vervangen.
De redactie probeert de inhoud van de borden regelmatig te vernieuwen. Ze worden
bij voorbeeld gebruikt om tekeningen en
foto’s in kleur te tonen die in De Geestmolen alleen in zwart/wit gedrukt kunnen worden. De borden werden gefinancierd uit de
Bewonersinitiatieven.
Om de regiegroepsleden te bedanken voor
hun inzet, had wethouder Victor Kloos ons
allen uitgenodigd om op vrijdag 3 augustus
2012 de kaasbel te luiden. Als voorzitter
ben ik lid van de regiegroep West. Het was
leuk om de kaasmarkt nu eens vanuit een
heel ander perspectief te zien. De genomen
groepsfoto met kaasvaders kunt u in de infoborden ook in kleur bekijken. Meer informatie over het werk van de regiegroepen
kunt u vinden op <www.alkmaar.nl/
wijken>
Red het Buurthuis
Sinds De Geestmolen van mei 2012 zijn er
drie bijeenkomsten geweest van de
‘initiatiefgroep’ om het Buurthuis Alkmaar-

Buurtagenda
‘Plensbui’
Weissenbruchstraat
Woensdag 5 september
14.00 tot 16.00 uur

Monumentendag
De Geestmolen
Zaterdag 8 september

Burendag
Zaterdag 22 september
Open dag Medisch
Centrum Beter
Zondag 23 september
12.00 to 18.00 uur

35 jarig bestaan
Nicolaas Beetsschool
Bergermeer
Vrijdag 28 september

Limerick

Boet van Heugten
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West voort te laten bestaan. Eind juli is een
brief verstuurd naar de wethouders Kloos
en van de Ven. Hierin werd aangegeven dat
het nieuwe Wijksteunpunt De Alkenhorst te
klein is voor activiteiten als rommelmarkten, linedance, Suikerfeest en filmmiddagen. Vanwege de nabijheid van zorgwoningen mogen er ook geen activiteiten voor
jongeren en activiteiten die meer dan gemiddeld geluid produceren, worden georganiseerd. Gevraagd werd wat de gemeente
van plan is met het oude buurthuis en of de
mogelijkheid geboden wordt dat bewoners
van De Hoef ZO het Buurthuis AlkmaarWest mogen beheren na januari 2013.
Woensdag 5 september 2012 zal een gesprek plaats vinden tussen de initiatiefgroep
en de wethouders.
Klankbordgroep De Alkenhorst
De plannen voor de invulling van het toekomstige Wijksteunpunt vorderen gestaag.
Afgelopen 20 juli kreeg de adviesgroep een
rondleiding door het gebouw. Het Wijksteunpunt beslaat bijna de volledige breedte
van de begane grond van de vleugel parallel
lopend met de Schelfhoutlaan. Links van de
ingang komen de kantoren en vergaderruimtes van Wonen Plus, de voornaamste
huurder van het Wijksteunpunt. Aan de

De ingang van het nieuwe wijksteunpunt
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rechterkant komen de ruimtes waar onder
andere De Wering en Kern8 hun activiteiten
gaan organiseren. Het middelste gedeelte
met een koffiehoek wordt hopelijk dé ontmoetingsplek van de wijk.
Het Wijksteunpunt zal op werkdagen open
zijn van 9.00 tot 23.00 uur. De vrijwilligers
van Wonen Plus zijn verantwoordelijk voor
het beheer van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het
Servicepunt beheert van 17.00 uur tot 23.00
uur. Als de wijk wil dat het Wijksteunpunt
open is tijdens het weekend, dan moeten zij
zelf de vrijwilligers leveren om dit te beheren. Vanaf half oktober 2012 is het wijksteunpunt open en wordt rond die tijd een
open dag georganiseerd. Heel Alkmaar
West zal een folder ontvangen. (zie ook de
eerste nieuwsbrief van De Alkenhorst op
blz. 30)
Akte van Statutenwijziging
Op 28 juni 2012 ondertekende onze secretaris en voorzitter de akte van statutenwijziging in het kantoor van Vos Geerse Reijntjes notarissen, nadat notaris mr. M.C. Reijntjes de akte al eerder had getekend. Hierbij werden de wijzigingen in de statuten die
in de ALV van 17 april 2012 waren goedgekeurd officieel. De wijzigingen betreffen
voornamelijk een betere omschrijving van
de grenzen van ons werkgebied.
Dit was onder andere nodig omdat de gemeente twee jaar geleden het gebied tussen
de Jongkindlaan en de Terborchlaan aan de
stichting De HoefZO! had toegewezen. Een
brief aan wethouder Martin Hagen resulteerde in een gesprek op 29 maart 2012 van
ons bestuur met de twee verantwoordelijke
wijkcoördinators, waarin we onze positie
uiteenzette. Een uiteindelijke beslissing
hierover laat nog steeds op zich wachten.
Duurzaamheid
De reacties op de uitnodiging om deel te
nemen aan de zonnepanelenactie van De
Hoef ZO waren maar matig. Twee wijkbewoners hebben zich hiervoor opgegeven. In
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Molenwiekje
In welke taal vertelt u over
de Kaasmarkt aan
gasten uit Alkmaarsche Zustersteden?
Duits, Engels, Frans, Hongaars, Nederlands of Turks?
Dit kan alleen in de neutrale taal

ESPERANTO.
Informatie: www. info@esperanto-info.nl
of: 072-5 33 23 44.
De Hoef ZO! zelf waren zo’n vijf en dertig
aanmeldingen. Intussen is de projectgroep
Duurzaamheid een nieuwe actie begonnen,
het sparen van aluminium. Aluminium kan
net als vele andere materialen gerecycleerd
worden. Recyclen kost tien keer minder
energie dan het nieuw fabriceren van aluminium. Kerkcentrum De Blije Mare verkoopt
het aluminium voor een goed doel. Voorlopig kunt u het gebruikte aluminium in een

zakje of enveloppe bij mij in de brievenbus
op Honthorstlaan 262 doen.
Onder aluminium verstaan we: bakjes van
de Chinees, bakjes van ovengerechten, platte kattenblikjes, verpakkingen van chocoladerepen, aluminiumfolie, medicijn- en
kauwgumstrips en kuipjes van waxinelichtjes.
Martien de Bruijn
voorzitter

Uitkering of baan kwijt?
Echtscheiding?
Huurproblemen?
Problemen met uw verblijfsvergunning?
Gratis inloopspreekuur; iedere vrijdag tussen 10 -12 uur.
Voor juridisch advies.
Oudegracht 90, ALKMAAR
Tel: 072-512 22 13
info@advocatenkantooroudegracht.nl
www.advocatenkantooroudegracht.nl
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Chronologie/planning
In De Geestmolen uitgaven uit 2011 behandelden we in deze rubriek de voorbereidingen op het regenwater ontkoppelingsproject Hoefplan, als onderdeel van
Waterplan Alkmaar. Per 1 mei 2012 werden voorbereidingen omgezet in uitvoering van dit project. Zodoende belichten
we in de komende edities - op hoofdlijnen
- het verloop van dit vijftien maanden
durende karwei, waarbij totaal twaalf
straten zijn betrokken.

I

edere werkdag wordt de buurt vanaf 7.00
uur gewekt door een imponerende vloot
aan rollend materieel. Dit reikt van minigravers op wielen tot megahappers op rupsbanden met ronkende motoren of alles wat hier
tussenin zit aan trucks met oplegger tot 25
tons kieperbakken achter een tractor met
brullende motoren. Soms is een mix van
drie verschillende voertuigen op één opengebroken straat tegelijk, ook mogelijk. De

handmatig bediende grondstabilisator
stampt het hoogste woord er uit. Met andere woorden uitslapen in weekenden of
(bouwvak) vakanties! De complexiteit en
omvang van dit project dwingen respect af
voor diegenen die wèl het overzicht behouden èn de mannen die de klus tijdig moeten
klaren. In deze zandbak moeten bewoners
zich ongeveer voelen als een nietbehendige woestijnvos. De intussen gereed
gekomen straten met veelkleurige stoepen,
boomplant gaten, parkeerplaatsen, wandelpaden en rode wegdekken, zien er flitsend
21e eeuws uit. Een opwaardering voor de
wijk, vooral als er huizen te koop staan. Via
antenne signalen vernamen we dat rond juli
2013, ter afsluiting van dit project, een feest
voor bewoners zal worden gehouden in een
grote partytent. Was het alvast maar zover.
De regenwater ontkoppeling krijgt in de
Hoef ZO grotendeels een bovengronds vervolg. Maak daar alvast die borst maar nat!
Chronologie/planning
Mei 2012: Start aanpak Tethart Haag-,
Weissenbruchstraat, Terborchlaan en Weenixhof.
Juni: Aanpak Porcellis-/Lievenshof. In
Bloemaertlaan-O verwijdering struiken
naast wandelpad, verlegging gasleidingen
voor latere aanleg wadi’s en vernieuwing
waterleiding. Zes straten moeilijk of helemaal ontoegankelijk, auto’s kriskras geparkeerd. Achter Weissenbruch-/Tethart Haagstraat aanleg nieuwe bestrating wandelpad,
met aansluitingen.
Juli: Weissenbruch-/Tethart Haagstraat/Ter
-borchlaan en de drie hofjes voltooiing
stoepen en in Bloemaertlaan-O deel wandelpad. Weissenbruch- en Tethart Haag-

Augustus 2012

11

straat voltooiing wegdekken zonder aansluiting Terborchlaan. Uit alle straten worden alle struiken verwijderd. Honthorstlaan
vervanging waterleiding, aanpassing putten
met veelvuldige, kortstondige en gedeeltelijke straatopbrekingen voor aanpassing
leidingen.
Augustus: Na bouwvak aanleg wegdek Terborchlaan en drie hofjes. Aanpak Moreelse, Leonard Bramerstraat en Bloemaertlaan.
September: Drie hofjes toegankelijk met
tijdelijke overgangen naar Bloemaertlaan.
Werkzaamheden liggen op schema. Wethouderlijke oplevering Weissenbruchstraat
en demonstratie op 5 september 2012.
Najaar: Voorbereiding boomplantingen in
Tethart Haag-/Weissenbruchstraat en Terborchlaan.
Spreekuur toezichthouder
Het dagelijkse spreekuur van gemeentelijk
toezichthouder Gerard Tuinstra is van
maandag t/m donderdag van 13.00 tot

14.00 uur in de bouwkeet op het trapveldje
aan de Cornelis Begastraat. Ook te bereiken
per e-mail <gtuinstra@alkmaar.nl>
Deze omheinde locatie dient ook als materialenopslag en parkeerplaats voor het wagenpark van aannemer Kok Oosthuizen.

Susanna E. Kropf

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
12
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Werkzaamheden
Om inzicht te krijgen in de bedoeling van
opengebroken straten met pas afgedekte
en begaanbare puinbanen waarin kort
daarna weer gaten/loopgraven moeten
worden aangebracht, hebben we professioneel advies nodig. Na diverse bewonersberichten en folders gingen we op 9 juli
2012 naar de gemeentelijk toezichthou-

het graven van geulen voor opsporing en
verwijdering van oude riolen en de aanleg
van het gescheiden rioolsysteem. Tijdens de
aanleg worden bij blokkades niet ter zake
doende verrassingen opgeruimd en leidingen verlegd of vervangen. Half mei 2012
werd de aanleg van separate riolen gestagneerd door oude waterleidingen, waardoor
tot vervanging - met een nieuw systeem werd overgegaan. Door deze vertraging en
om bewoners intussen zo veel mogelijk een
toegankelijke straat te bieden, werden over
het nieuwe rioolstelsel met oude waterleiding heen tòch puinbanen aangelegd om
daarna met de drie hofjes verder te gaan.
Toen namens PWN, de VBK Groep manschappen en materialen later gereed had,
werden puinbanen afgegraven om oude
waterleidingen te verwijderen en nieuwe
aan te leggen. Hierna volgt over afgedekte
nieuwe leidingen en riolen, onderwaterzetting. Dit heet ’inwateren’ en dient ter verdichting van de grond. Voor de tweede keer
volgen de fundering (puinbaan) voor onder
het toekomstige wegdek met vaak middenin
een geul voor aanleg van grindstroken.
Aangelegde stoepen, parkeerplaatsen en
nog onzichtbare boomplant gaten, lopen
soms in elkaars verlengde over op hetzelfde
niveau. In de ene straat wordt integratie van
verschillende functies zichtbaar gemaakt
met horizontale en verticale klinker ontwer-

der, Gerard Tuinstra, die sinds mei 2012
kantoor houdt in De Hoef. Hij legt ons uit
wat er allemaal komt kijken om regenwater ontkoppeling uit te voeren, inclusief
de aanleg van wadi’s, punaises en grindstroken in een bestaande naoorlogse
stadswijk met inpassing in de huidige
ruimte, dus het optimale pakket als landelijk voorbeeld.
Alle straten
Het begint met de verwijdering van oude
wegdekken en stoepen om te vervolgen met
Augustus 2012
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pen of grijze Portugese kasseien met afgeschuinde trottoirbanden om te parkeren,
terwijl er ook geparkeerd moet worden op
straatniveau. In andere straten word uitsluitend geparkeerd op het wegdek.
Sommige straten
Ter hoogte van het Weenix- en Lievenshof
komt in de spoorsloot een overstortbak te

staan. Het betegelde wandelpad langs de
spoorsloot wordt iets versmald en met de
bestaande tegels herbestraat. In de Schelfhout- maar ook in de Bloemaertlaan komen
wadi’s. Bovendien blijven in deze straten
de oude hoofdrioolbuizen voor het vuile
water, gehandhaafd. Van te voren werden
camera opnames gemaakt van deze hoofdriolen die inwendig worden bekleed. Als
toevoeging komt een infiltratie riool voor
opvang van regenwater. Op kruisingen
worden vijftien zogenaamde punaises aangebracht van natuurstenen keien. De berg
met oude straatklinkers op het opslag terrein/speelveldje wordt later gebruikt als
herbestrating voor de parkeerterreinen van
de drie Honthorstlaan flatgebouwen (zie
foto rechts). Er zijn plannen om het laatste
deel van de Bloemaertlaan-N
(Honthorstlaan-Hoevervaart) door afwezigheid van woningen, niet ondergronds op het
nieuwe rioolstelsel aan te sluiten maar bovengronds de granulaatstroken tot vijftien
14

meter vóór de brug, te laten doorlopen met
bestrating tot aan de brug.
Pijpen, leidingen en riolen
Het gescheiden rioolsysteem bestaat uit
grote zwarte putten en kleurige ondergrondse pijpen.
De breedste, (groene) pijpen met gleuven in
de buiswand (infiltratie riool) en externe
bekleding, dienen voor opvang en doorlating van het regenwater. Dit stroomt dan
niet meer naar de waterzuivering.
De oranje, geribbelde en smallere pijpen
zijn voor opvang van het rioolwater afkomstig van de woningen en de oranje smalste
strakke pijpen dienen als aansluiting voor
de woningen naar het eigen straatriool.
De gele pijpen zijn de omgelegde gasleidingen. De nieuwe hemelsblauwe pijpen
zijn voor drinkwater. Als een cluster straten
eenmaal voorzien is van het nieuwe rioolstelsel dan wordt ze zo snel mogelijk
(zonder definitief wegdek) aangesloten op
hetzelfde dichtstbijzijnde aangepaste hoofdriool. Dit is al het geval met de Weissenbruch-, Tethart Haagstraat en het tussenstuk
in de Terborchlaan (hoofdriool).
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Susanna E. Kropf

‘Opknappen’
van het groen
Binnen het ‘ontkoppelingsgebied’ zijn
vele tientallen bomen gekapt samen met
ruim 2500 m2 bosschages om plaats te
maken voor wadi’s en gras met solitaire
heesters. Dit in het kader van
‘opknappen van het groen’. Gekapte bomen zullen gecompenseerd worden en er
zijn stukjes groen gepland ter compensatie op niet functionele bestrating.

Z

oals bekend heeft de gemeente aangegeven dat bij eventuele extra’s van het
waterplan er geen bomen gekapt zouden
worden en dat het groen ontzien zou worden. Inmiddels zijn bijna negentig bomen
verdwenen. Dus meer dan initieel aangegeven. Dit komt onder andere omdat enkele
bomen gekapt zijn wegens iepziekte, of
door klaar maken voor verplaatsing los
kwamen en uit voorzorg gekapt zijn. Ook
zijn er zeven bomen aan de BloemaertlaanN gekapt omdat aanwonenden een andere
invulling wilden en worden de zes bomen
aan de Leonard Bramerstraat gekapt omdat
een of enkele bewoners aangegeven zouden
hebben last te hebben van vogelpoep op hun

auto. De gemeente heeft bevestigd dat alle
gekapte bomen in het betreffende gebied
gecompenseerd zullen gaan worden door
nieuwe boompjes.
Buurtbewoners hebben verontrust gereageerd op de gepubliceerde kapaanvraag van
nog eens veertien bomen aan de Terborchlaan. Navraag leerde dat dit bomen
bleken te zijn langs de Terborchlaan-West
bij de Meent die in het kader van herinrichting van de weg aldaar gekapt moeten worden. Binnen dit provinciale project is aangegeven dat de gemeente voor groencompensatie zal zorgen.
Sommige stukjes ‘groencompensatie’, zoals
stukjes gras op de hoeken van de stoepen
van de Bloemaertlaan met de Leonard Bramerstraat, Moreelsestraat en Cornelis Begastraat, kunnen totaal niet op steun rekenen van de bewoners. Deze hebben bijna
unaniem aangegeven niet gediend te zijn
van ‘poephoekjes’ en zijn van mening dat

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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het goedkoper, functioneler en netter is
bestrating in stand te houden. De gemeente
heeft aangegeven dat het beleid is om deze
niet functionele bestrating op de hoeken
van de straten, van gras te voorzien.
Groenreconstructieplan
Bij het Groenreconstructieplan uit 2005
zijn, na omvangrijke protesten vanuit de
buurt, de bosschages geheel gespaard gebleven. In 2009 oogstte de aanwezige bosschages zelfs veel lof tijdens een bezoek
van de gemeenteraad. Dit in tegenstelling
tot De Hoef ZO waar het Groenreconstructieplan geheel doorgevoerd is. Uit gehouden bewonersenquêtes in 2006, 2009 en
2011 is telkens gebleken dat 100% van de
betrokken bewoners tegen kap van de bosschages was. Nog maar enkele jaren geleden zijn verschillende plantvakken opnieuw
aangelegd juist om het groen te versterken.
Al dit groen is inmiddels door de gemeente
gerooid waaronder ook de bosschages langs
de Terborchlaan en de Honthorstlaan waarbij eerst gesuggereerd werd dat deze gespaard zou blijven. Ook werden de middel-

groen’ wat de gemeente aan de waterontkoppeling opgehangen heeft. Er komen
overal grasveldjes, al dan niet met lage heggetjes, en solitaire heesters precies zoals in
het door de bewoners verworpen Groenreconstructieplan.
Het Buurtoverleg kan zich niet aan de indruk onttrekken dat enkele ambtenaren
alsnog de plannen van 2005, nu zonder mogelijkheid tot inspraak, erdoor gedrukt hebben. Gras en haagjes zijn wellicht voor het
oog ruimer en op lange termijn goed voor
de portemonnee van de gemeente, maar
slecht voor de flora en fauna diversiteit en
het unieke karakter van onze buurt. Met het
rooien van net aangeplante struiken is tevens veel kapitaal vernietigd in crisis– dus
bezuinigingstijden.
Werkgroep Groen
<Groen@Geestmolen.nl>

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

ste groenstroken van de drie hofjes aanzienlijk verkleind voor parkeerdoeleinden. Dit
alles in het kader van ‘opknappen van het
16

informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
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Drainage
In de wijk is men volop bezig het regenwater van het riool af te koppelen, waterleidingen te verleggen en granulaatstroken aan te brengen.
Granulaatstroken
Bijna iedereen staat achter het ontkoppelen
van het schone regenwater van het vuile
rioolwater. Experimenteel is het gebruik
van de zogeheten ‘granulaatstroken’: grind,
gebonden met epoxyhars. Geconstateerd is
dat grind in de proefvakken aan de Schelfhoutlaan los liet. Buurtbewoners zijn benieuwd hoe één en ander werkt en of de
grindstroken wel duurzaam zijn. Het ter
plekke aanbrengen van een granulaatlaag
met epoxy luistert nauw qua temperatuur en
vochtigheid. Bij de Schelfhoutlaan is geëxperimenteerd waarbij de laag niet goed aan-

gebracht is en grind losliet. Eén strook is
geheel vervangen waarbij het grind goed
vast bleef zitten, een andere strook is
‘gerepareerd’ maar dit stuk liet los. De gemeente heeft besloten de stroken in blokken, onder de juiste condities door een extern bedrijf, te laten prefabriceren. Deze
blokken worden aan twee bevestigingspun-
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ten in een gleuf in de weg getakeld. Bij
eventuele beschadiging kan het hele granulaatblok eruit worden getild en vervangen.
Anders dan menigeen denkt ligt er direct
onder deze waterdoorlatende stroken geen
afvoer. Op bladzijde 17 het overzicht hoe
het regenwater via drainages zo veel mogelijk direct in de grond afgevoerd wordt.

Ontkoppeling
Hemelwater (regen) dat op daken van huizen en garages valt wordt aan de voorkant
van het huis afgekoppeld van het vuilwater
en wordt aangesloten op een groene, waterdoorlatende, afvoerbuis (4). In deze buis
zijn sleuven gefreesd voor de ‘ontwatering’
en om de buis zit een waterdoorlatende
‘sok’ om te voorkomen dat er zand in de
afvoerbuis komt. Het vuilwater (riolering)
wordt aangesloten op rode afvoerbuiz (5).
Beide afvoeren liggen naast elkaar ongeveer
in het midden van de weg in een zandlaag
(1). Onder de zandlaag, gelegen in het
grondwater, ligt een kleilaag. De regen die
op de straten valt (3) kan moeilijk in de
grond wegzakken. Dit komt omdat direct
onder de weg een 30 cm dikke
‘puinlaag’ (2) ligt om de weg voldoende
draagkracht te geven voor het verkeer. Deze
laag laat slecht water door. Er zijn geen
‘kolken’ (waterputjes) meer met een afvoer
op het riool. In plaats hiervan komen er

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk de Hoef
Tandarts en Mondhygiënistenpraktijk de Hoef gaat voor een gezonde en aantrekkelijke lach en biedt de kwaliteit die u van een
professionele praktijk kunt verwachten.
Iedereen die zijn of haar gebit goed wil onderhouden, gezonder of
mooier wil maken is welkom!
Wij kennen geen wachtlijst en zijn toegankelijk voor mensen in
een rolstoel.
Troostlaan 1
1816 NH Alkmaar
tel: 072-520 00 88
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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‘granulaatstroken’ (gelijmde grindstroken)
van stukken van 1,5 meter lang en circa 40
cm breed die het regenwater opvangen. Onder de granulaatstrook (6) ligt een strook
waterdoorlatend grind (7). Om te voorkomen dat er puin in deze grindlaag komt zijn
beiden lagen gescheiden door een doek (8).
Regenwater op stoepen loopt direct in de
onderliggende zandlaag weg. Als er veel
water in de zandlaag staat kan de waterdoorlatende afvoerbuis dit ‘opnemen’ en
afvoeren.
De waterdoorlatende buizen komen uit op
de spoorsloot alwaar twee ‘overstorten’
aangelegd worden om het overtollige water
te kunnen lozen. Ook de wadi’s, die alleen
het regenwater van de naastgelegen straten
op zullen vangen, worden op de spoorsloot
aangesloten voor het geval de wadi’s vollopen.
Waterleidingen
Medio oktober beginnen de voorbereidingen voor ontkoppeling van de Hoef Z.O. die
op zijn vroegst in september 2013 van start
zullen gaan. De gemeente geeft aan dat hier
zo veel mogelijk bovengronds afgekoppeld

zal worden zodat ook de ‘drainage’ buizen
achterwege gelaten kunnen worden.
Om ruimte te maken voor de nieuwe riolering zijn vorige maand stukken van de oude
eterniet waterleiding vervangen of omgelegd met de nieuwe, reguliere blauwe wa-

terleidingen met bochten en verbindingstukken van gebroken wit.
Eterniet mag sinds 1993 niet meer gebruikt
worden omdat bij bewerking de vastgebonden vezels vrij kunnen komen. Tevens kunnen deze pijpen snel breken. Nederland telt
momenteel nog zo’n 34.000 km eterniet
waterleiding die volgens de overheid geen
enkel gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Inrichting
buitenruimte
De gemeente heeft enkele weken geleden
het Buurtoverleg een uitgewerkte tekening toegestuurd over de inrichting van
de buitenruimte na de regenwater ontkoppeling met de exacte maatvoering
van de straten, stoepen en de parkeergelegenheden. Het blijkt dat de straatbreedtes tot het minimum van 4,6 meter
beperkt worden. Tevens bleek dat er 15
parkeerplaatsen verdwijnen aan de Terborchlaan en de Bloemaertlaan Noord.

D

e uitwerking van de buitenruimte is
grotendeels buiten de bewoners en het
Buurtoverleg om vastgesteld. Het Buurtoverleg is pas sinds kort op de hoogte van de
exacte maatvoeringen en de precieze herinrichting van de buitenruimte. Er zijn dan
ook verschillende punten die volgens het
Buurtoverleg in overleg béter hadden gekund en die dus aandacht behoeven.

norm van 1,5 tot 1,7 parkeerplaats per huishouden. Qua lengte is er echter geen ruimte
in de buurt om parkeerplaatsen te verlengen
of voor extra parkeerplaatsen. De gemeente
hanteert voor parkeerplaatsen de minimum
‘CROW’ (Kennisplatform Infrastructuur)
norm van 5,5 bij 1,8 meter en wil hier niet
van afwijken. Een veel gehoorde klacht is
dat sinds het opstellen van de norm, auto’s
tot 30 cm langer en 9 cm breder geworden
zouden zijn. Een gemiddelde gezinsauto is
inclusief spiegels, 2,05 meter breed. Een
SUV is gauw 2,25 meter breed en een caravan is tussen de 2,3 en 2,5 meter breed.
Deels wordt er echter op stoepniveau geparkeerd. Dit heeft als voordeel dat alleen de
spiegels uitsteken waarbij verder voor het
uitstekende gedeelte gebruik gemaakt kan
worden van de ruimte buiten het parkeervak

Parkeren
Bewoners hebben aangegeven behoefte te
hebben aan meer en ruimere parkeerplaatsen. Verwezen wordt naar de vastgestelde
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Weissenbruchstraat

Schelfhoutlaan

Gedetailleerde Kaarten zoals deze (Schelfhoutlaan, Wessenbruchstraat, Tethard Haagstraat) zijn te zien bij toezichthouder Gerard Tuinstra op het voetbalveldje.
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op de stoep. Er is inmiddels een klacht binnengekomen van een bewoner dat de versmalde rijbaan bij de Weisschenbruchstraat
te krap geworden is, mede vanwege het
eenzijdig verplicht parkeren langs de stoep.
Indien men rekening houdt met de vereiste
vrije ruimte van 3,5 meter voor hulpdiensten zoals de brandweer, blijft er qua breedte maar 1,6 meter breedte over voor auto’s
om te parkeren.
Raad van State
Het Buurtoverleg geeft aan dat er acht parkeermogelijkheden verdwijnen aan de zuidzijde van de Bloemaertlaan Noord en zeven
aan de Terborchlaan langs de noordzijde.
Aan de Terborchlaan verdwijnen de dertien
huidige parkeergelegenheden langs de weg
en komen er zes parkeervakken terug. Op
de stoep voor de kapper zal niet meer geparkeerd mogen worden. Bij de Bloemaertlaan Noord zijn de huidige parkeergelegenheden meegenomen in de uitspraak van de
Rechtbank Alkmaar en Raad van State vanwege het bouwplan Heemhof aan de De
Vliegerstraat. Het Buurtoverleg heeft verzocht alle huidige parkeergelegenheden te
behouden door handhaving van de breedte
van de weg of het aanbrengen van voldoende parkeervakken. De gemeente heeft aangegeven dat de wegen ingericht worden
volgens de richtlijnen voor een 30 km zone
waarbij alleen de officiële parkeervakken
meegenomen zullen worden. Parkeren
langs de weg in de nieuwe situatie leidt tot
een blokkade en wordt niet meer toege-
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staan. De gevraagde verbreding past niet in
het Alkmaarse 30 km beleid. Als
(rechtswege) blijkt dat in de Bloemaertlaan
parkeerplaatsen behouden moeten blijven,
zal men de situatie heroverwegen. Voor de
Terborchlaan geeft de gemeente aan dat er
’s avonds voldoende parkeerplaatsen zouden moeten zijn aan de Schelfhoutlaan. Het
Buurtoverleg heeft geconstateerd dat deze
parkeerplaatsen exclusief toegewezen zijn
aan het Wijksteunpunt De Alkenhorst dat
tot 23:00 uur open zal zijn zodat van eventueel dubbelgebruik geen sprake is. De gemeente geeft aan van mening te zijn dat er
desondanks voldoende parkeerplaatsen over
zullen blijven aan de Schelfhoutlaan en dat
het geen probleem zou moeten zijn dat de
parkeergelegenheid komt te vervallen en
bewoners niet meer dicht voor de deur kunnen parkeren. Het Buurtoverleg deelt deze
mening niet.
Wegbreedte
Het Buurtoverleg is voorstander van verkeersremmende maatregelen om te hard
rijden in de wijk tegen te gaan zoals soms
aan de Schelfhoutlaan, Honthorstlaan en
Bloemaertlaan gebeurt. Het in 2007 in
overleg met de bewoners en het Buurtoverleg overeengekomen drempelplan is door
de gemeente (zonder verder overleg) vervangen door een nieuw plan met zogeheten
punaises, die op elk kruispunt binnen het
plan geplaatst zullen worden, en versmalling van de doorgaande (ontsluitings)
wegen. Bij de versmalling van de wegen
fungeren fietsers als ‘remblok’ voor de auto’s. De ‘CROW’ schrijft een breedte voor
van minimaal 4,6 en maximaal 5,5 meter.
Ook hier de opmerking dat auto’s sinds het
opstellen van deze norm tot 30 cm langer
en 9 cm breder geworden zouden zijn. Onze brede lanen van 6,5 tot 7 meter worden
beperkt tot het minimum van 4,6 meter.
Omdat door de granulaatstroken de weg
naar het midden afloopt is er feitelijk nog
minder ruimte op de ontsluitingswegen
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Terborchlaan en Bloemaertlaan Noord.
Vuilniswagens, vrachtwagens, SUV’s, caravans en pick-ups zijn dan ook te groot om
door een tegemoetkomende gezinsauto gepasseerd te worden. De gemeente geeft aan
vast te houden aan het minimum en heeft
het verzoek van het Buurtoverleg de wegen
breder te maken, binnen de CROW norm,
afgewezen.
Fietsverkeer
Het Buurtoverleg pleit daarnaast al langere
tijd voor een fietsstraat in de Jan de Heemstraat en fietsstroken langs de Bloemaertlaan vanwege de drukke hoofdfietsroute
aldaar. Een fietsstrook aan de Honthorstlaan
is ook gewenst vanwege het vele fietsverkeer vanuit De Hoef en de Westrand. Elke
dag passeren er in genoemde straten tussen
de 3.900 tot 5.400 fietsers. De gemeente
heeft richting het Buurtoverleg aangegeven
dat er nooit zulke voorzieningen aangebracht worden binnen een 30 km zone. Dat

dit onjuist is bewijzen onder andere de
fietsstroken aan de Herenweg in Oudorp en
de Kanaaldijk in Koedijk. Voor de Jan de
Heemstraat zou men een fietsstraat kunnen
maken gelijkend op de onlangs opgeleverde
Frieseweg. Het Buurtoverleg heeft nogmaals een verzoek ingediend voor betere
regulering van het fietsverkeer in de genoemde straten.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Overige groen in onze
wijk aangepakt
In onze wijk is in de afgelopen tijd zeer
veel groen gekapt binnen verschillende
projecten. Langs de Hoevervaart zijn
enkele honderden vierkante meters struiken gerooid, aan de Jan de Heemstraat
zijn bomen gekapt en bij De Vleugels
zijn veel bosschages gerooid. De grootste
groenkap heeft plaatsgevonden in het
‘ontkoppelingsgebied’ (blz. 13-14).

zullen gecompenseerd worden binnen dit
plan. Omdat de gemeente de Jan de Heemstraat gedeeltelijk wil verhogen zijn voor
Het Heem ook de bomen gekapt. De gemeente heeft aangegeven dat hier nieuwe
boompjes geplaatst zullen gaan worden,
zodat na verloop van tijd het straatbeeld
hersteld kan worden. Op verzoek van de

H

et waterschap heeft in februari 2012
langs de Hoevervaart de bosschages
(struiken) verwijderd voor de aanleg van
‘natuurvriendelijke’ oevers. Na de rooi liggen de oevers nog steeds ‘braak’. Het Buurtoverleg heeft in juli suggesties gegeven

bewoners is het gele koolzaadveldje op het
nog ‘braakliggend’ terrein gemaaid.
Bij het speelterreintje aan de Willem Hedastraat is onrust ontstaan over het veel te
kort maaien van net aangelegd gras en het
beschadigen van kunstgras onder de speeltoestellen.
Op
onze
website
<www.geestmolen.nl> staat een link naar
een videoreportage van een bewoner over

voor een invulling van de oostelijke oevers
in ons gebied om ‘hondenpaadjes’ te voorkomen. Vanuit het project is aangegeven
dat de ‘bestekken’, de beschrijving van uit
te voeren werkzaamheden, momenteel
voorbereid worden en dat na de zomervakantie met de aanbesteding gestart wordt.
De bomen aan de westzijde van de Jan de
Heemstraat moesten wijken voor nieuwbouw plan Hoevervaart van Botbouw, maar
24

Augustus 2012

het maaien. (Intussen heeft het gras zich
bijna volledig hersteld. Redactie)
Eerder zijn de bosschages in de ecologische
verbindingszone bij het Fritz Conijntunneltje, gerooid. De gemeente heeft hier ‘per

abuis’ plantvakken aangelegd. Plantvakken
zien er op het oog weliswaar mooi uit maar
hebben geen of weinig waarde als ecologische verbindingsstrook. De gemeente heeft
op verzoek tot herstel aangegeven dat het te
duur is om de ecologische verbindingszone
te herstellen.
Binnen het plan ‘Alkenhorst’, naast De
Vleugels, heeft de gemeente ook aangegeven dat er geen groen verloren zou gaan.
Het stuk waar gebouwd is was onderdeel
van de ecologische verbindingszone tussen
de Alkmaarderhout en Egmonderhout. De
hoge bomen, de bosschages en de mussenzaadstrook zijn verwijderd om plaats te
maken voor de nieuwbouw. Groencompensatie zou moeten plaatsvinden aan de muren
en op het dak van De Alkenhorst. Het ziet
er niet naar uit dat dit gaat gebeuren. Wel

komt er een ecologisch parkje met waterberging en bosschages tussen De Alkenhorst en de Résidence Hoevervaart. De
vereiste parkeerplaatsen voor Wijksteunpunt De Alkenhorst zouden in een groene
setting bij de Schelfhoutlaan komen waarbij
de gemeente heeft aangegeven dat er nauwelijks groen zou verdwijnen.
Inmiddels zijn alle bosschages gerooid en is
er een enorme lege vlakte naast De Vleugels. Hopelijk komen hier nog bosschages
en struiken terug.
Werkgroep Groen
<Groen@Geestmolen.nl>

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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Gewonnen!
Ook dit jaar hebben de vrijwilligers van
ons Buurtoverleg en een aantal sportievelingen uit de buurt deelgenomen aan
de Rabofietssponsortocht op zaterdag 9
juni.

H

et was leuk om met elkaar dertig kilometer te fietsen en daarnaast om de
€ 300 in de wacht te slepen voor het Buurtoverleg.

In verband met de EK voetbalwedstrijd
Nederland-Denemarken op de avond van de
fietstocht, zou dit bedrag verdubbeld worden voor het team dat het origineelst in
oranje gekleed zou gaan.
De Feestmolen had wel een idee en is flink
aan de slag gegaan. Na een dikke week
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knutselen en naaien is er een 12,5 meter
lange oranje leeuw gemaakt die tijdens het
fietsen als een Chinese draak in de wind zou
golven. De harde wind van die dag belemmerde echter het fietsen met de leeuw maar
dat mocht de pret niet drukken. We konden
toch een leuke foto maken om op te sturen
naar de Rabobank.
Tot onze grote vreugde hebben wij (uit honderd inzendingen) de extra € 300 óók gewonnen. Dat was een enorme opsteker voor
het Buurtoverleg en De Feestmolen. Iedereen die meegewerkt en meegefietst heeft
hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Het
maakte deze dag tot een groot succes!
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Renate Heijstra
Werkgroep De Feestmolen
<Feestmolen@Geestmolen.nl>

Buitenspeeldag
woensdag 13 juni
2012

voorbereid en begeleid. Een uitstekende
prestatie!
Deze activiteit werd mogelijk gemaakt met
subsidie van Kern 8.

Ook dit jaar werd de Buitenspeeldag
rondom het speeltuintje in de Willem
Hedastraat gehouden.

Coby Heinis
Werkgroep De Feestmolen

H

et weer was gelukkig prima. Tussen
de veertig en vijf en veertig kinderen
hebben twee uur gespeeld op een springkussen, een zeepbaan, met appel happen,
schminken en voetballen met het thema
‘oranje’, spijkerbroekhangen met grabbelton, stoepkrijten, ballengooien en steltlopen.
De limonade werd door Albert Heijn geschonken.
Enkele vrijwilligers uit de wijk en vier stagiaires van het PCC Oosterhout en van het
Van der Meijcollege hebben de spelletjes
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Winkelcentrum De Hoef
- In mei bestond keurslagerij Peter de Groot
vijftig jaar. Alsnog onze gelukwensen.
- Achter de Vomar werd de los- en laadstrook aan de van Ostadelaan, afgestoken
en verkleind.
- Op 18 juli 2012 werd een gepubliceerde
vergunning verleend voor het vernieuwen
van de winkelpuien, luifel en verbeteren
achterzijde winkels van Ostadelaan 250,
252 t/m 292.

Hieruit mag blijken dat Botbouw tijdens
gestagneerde woningverkoop, met de bouw
nog even de tijd neemt.
- In juli en augustus werd deze straat tussen
de Fritz Conijntunnel en de Willem Hedastraat opengebroken. Buiten de lopende
regenwater ontkoppeling om wordt tegelijk
óók in de Jan de Heemstraat, een regenwa-

Hoefmarkt
Zondag 17 juni werd in de Hoef ZO de
jaarlijkse gezellige Hoefmarkt gehouden,
buiten in verschillende straten. De markt
viel samen met de laatste dag van het Kaeskoppen weekend.
De Vliegerstraat
- Afgelopen juli werd de onbelemmerde
wandeldoorsteek over het zijparkeerterrein
met slagboom en aansluitend op het wandelpad langs de Bloemaertlaan, met een
permanent hek definitief afgesloten. Blijkbaar een vervolg op eerdere maar nu - half
- gated community structuur binnen onze
wijk.
- Volgende maand start Medisch Centrum
Beter, als onderdeel van het bijna voltooide Medisch Centrum De Hoef, aan de De
Vliegerstraat 1G. De opendag vindt plaats
op zondag 23 september van 12.00 - 18.00
uur. Vrije toegang na aanmelding via
<receptie@medischcentrumbeter.nl>
Jan de Heemstraat
- Op 29 mei werd zaad gestrooid bovenop
het verhoogde grasveld (restanten kelder ex
Horizoncollege) bestemd voor de toekomstige woningbouw van de laatste straat uit
Plan Hoevervaart, het Pieter Claeszpad.
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terriool aangelegd. Hierna volgen 40 cm.
wegophoging en bestrating.
- De Officiële Mededelingen van 15 augustus 2012 melden een aangewezen plek voor
ondergrondse inzamelingvoorziening voor
huishoudelijk restafval, Jan de Heemstraat
ter hoogte van nr 7 (Het Heem), voor de
ondergenoemde straten:
Jan de Heemstraat 2 t/m 8b (even)
Saverystraat 1 t/m 7 (oneven)
Bosschaertpad 1 t/m 19
Claeszpad 2 t/m 26 (even) nog te bouwen
en Van der Astpad 1 t/m 15
Voor een deel van bovengenoemde (soms
nog te bouwen) woningen is de loopafstand
jammer genoeg groter dan 75 meter. Vanaf
16 augustus ligt dit collegebesluit voor zes
weken (= tot 27/9) ter inzage in het Stadskantoor. Bezwaarindiening kan binnen deze
zes weken. Laat het ons dan weten.
Straatnaambordjes
Nadat rond 1 juni vanaf de Jan de Heemstraat duidelijk zichtbare straatnaambordjes
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werden aangebracht voor de nieuwbouw
woningen uit Plan Hoevervaart, is deze
wijk niet alleen voor de belasting maar intussen ook voor ronddolende leveranciers
weer te vinden.
Willem Hedastraat
- Evenals in 2011 vond een carport sale
plaats aan de Willem Hedastraat/Willem
Kalfstraat op zondag 8 juli.
Moreelsestraat
Tijdens onweer met hevige wind-/
regenvlagen op 15 augustus werd een

driestammige wilg bij het elektriciteitshuisje deels als een luciferhoutje afgebroken.
Eén stam kwam naar beneden en nam in de
val een andere kruin mee waardoor ook een
tweede stam afbrak. Dit veroorzaakte een
dergelijke instabiliteit dat nog diezelfde
avond de brandweer een hoogwerker liet
aanrukken om takken te kunnen weg zagen
en de onveilige situatie te stabiliseren.
Weissenbruchstraat
- Rond 16 augustus 2012 ontvingen omwonenden de gemeentelijke huis-aan-huis folder ‘Komt u ook?’ met een uitnodiging
voor woensdagmiddag 5 september a.s. van
14.00 - 16.00 uur. Na eerdere aanleg van de
hier unieke bovengrondse regenwater afkoppeling komt wethouder de heer Jan Nagengast deze bijna voltooide straat symbolisch en op een ludieke wijze overdragen
aan de bewoners, met om 14.30 uur een
officiële plensbui. Na afloop is er volop
gelegenheid voor het stellen van vragen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Els Ramaekers tel. 072-512 10 06
Augustus 2012
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van de gelegenheid tot het stellen van vragen om te zoeken naar oplossingen.
An Nasr/Al Wafa
De islamitische basisschool An Nasr, Tooroplaan 1, is om zelfstandig te kunnen voortbestaan aangehaakt bij een andere school,
Al Wafa, uit Amsterdam met hetzelfde
schoolbestuur.
- De heer Arjan Gelder, Weissenbruchstraat
16, heeft rond 10 augustus een ‘Onderzoek
naar tevredenheid over nieuwe verkeer-,
parkeer situatie’ laten circuleren niet alleen
in zijn eigen straat maar ook in de Tethart
Haagstraat en het verbindende deel van de
Terborchlaan. Hierin uit hij zorgen over
zijn inmiddels versmalde straat met bovendien een sterk verminderd aantal parkeerplaatsen. Hij vraagt zich openlijk af waarom over de nieuwe ruimtelijke indeling van
de ontkoppelingstraten, vóóraf géén overleg
werd gepleegd met de bewoners van die
straten. Zonodig, maak 5 september gebruik

10-jarig Jubileum
Op 8 september viert Buurtvereniging Lambert Doomer rond het speeltuintje in de
Frans Mentonstraat, haar tienjarig bestaan.
Energiebesparing
De gymzaal naast De Driemaster aan de
Gabriel Metsulaan werd duurzaam ingericht. Het gebouw is voorzien van een pasjes systeem. Bij het betreden of verlaten van
de zaal gaan verwarming en verlichting
automatisch aan/uit. De gemeente heeft
voor al haar gymzalen een nieuw gebouwbeheer systeem opgezet.

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
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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Westrand
- In de ontwikkeling en uitvoering van een
sportcluster in de Westrand moet ook rekening worden gehouden met de vestiging van
een Mc Donald wegrestaurant.
Onderhoud onder overkappingen
In augustus werd in De Hoef ZO begonnen
met het groot onderhoud van 146 woningen
van woningcorporatie Woonwaard. De wo-

Zomermarkt Hospice
Op zaterdag 25 augustus vond bij het Hospice, Blanckerhofweg 13, van 10 tot 16 uur
de zesde jaarlijkse zomermarkt plaats. De
opbrengst wordt besteed aan de bewoners
van het Hospice.
ProRail werkzaamheden
Vanaf de hoogte Van de Woudestraat in
Alkmaar tot in Heiloo vindt tussen 0.00 en
07.00 uur onderhoud aan het spoor plaats in
de nachten van donderdag 30 op vrijdag 31
augustus, alsmede woensdag 12 tot en met
vrijdagmorgen 14 september 2012. Geluidsoverlast is niet uit te sluiten.
Laatste melkboer
Ruud Beek, Bloemaertlaan 192, is de laatste nog werkende melkboer aan huis, in
Alkmaar. In augustus werd hij 65 jaar en 1

ningen worden onder overkappingen flink
aangepakt zowel binnen als buiten met
nieuwe daken dus betere isolatie/
energiebesparing.
Geestmolen collega’s
Aan de Heilige Geestlaan 6 in Rijnsaterwoude (Z.H.), staat óók een watermolen de
Geestmolen net zoals in Alkmaar. Het
bouwjaar van de
achthoekige, houten
grondzeiler en poldermolen die de Grote
Heilige Geestpolder bemaalt, is 1707. Komiek André van Duin woonde enige tijd in
de Rijnsaterwoudse Geestmolen.
Waterleiding
Op zaterdagmiddag 7 juli. werden werkzaamheden verricht aan de waterleiding in
de Cornelis Begastraat/hoek Bloemaertlaan.
Hieraan voorafgaande werd tijdens onderhoud de waterafsluiter onvoldoende dichtgedraaid, met als gevolg lekkage en het
wegvallen van de waterdruk.

september luidt de bel voor zijn afscheidsronde. Zijn klanten zullen hem missen. Wij
wensen hem een fijn pensioen toe, maar
niet achter de geraniums.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Augustus 2012

31

Nieuwsbrief nr. 1, september 2012
Dit is de eerste nieuwsbrief van het
Servicepunt aan de bewoners van de
wijk ‘De Hoef’.
Het is de bedoeling dat u tot en met het
einde van jaar ingelicht wordt middels
maandelijkse nieuwsbrieven rond de
nieuwbouw van het Wijksteunpunt ‘De
Alkenhorst’, de ingebruikname en doel
van ‘De Alkenhorst’. De nieuwsbrieven
worden telkens in de wijkkranten
geplaatst.

I

n opdracht van de gemeente Alkmaar en
Habion wordt ‘De Alkenhorst’
gerealiseerd. De gemeente Alkmaar is de

hoofdhuurder van ‘De Alkenhorst’ en
Habion is de ontwikkelaar en mede eigenaar
van het gebouw inclusief de 37 woningen.
De stichting ‘Servicepunt voor Welzijn en
Cultuur’ is de beheerder van ‘De
Alkenhorst’. Ook zijn actieve buurtbewoners en vertegenwoordigers uit de
wijkorganisaties, betrokken bij de realisatie
van ‘De Alkenhorst’.
Wijksteunpunt
Een deel van de begane grond, het
restaurant, van het zorgcomplex De
Vleugels en de nieuwbouw ‘De Alkenhorst’
vormen samen het Wijksteunpunt.
Eind augustus zijn de werkzaamheden
afgerond. De wijk is dan de nieuwbouw
‘De Alkenhorst’ van het Wijksteunpunt en
37 nieuwe woningen rijker geworden,
waarvan 20 in de vrije sector en 17
huurwoningen in de sociale sector, deels
voor mensen met een zorgindicatie, zowel
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

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

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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kunnen ontmoeten en samen leuke dingen
kunnen doen.

voor oud als voor jong. Medio september
trekken de eerste huurders in de woningen.
Ook de tuin rond het nieuwe complex ‘De
Alkenhorst’ wordt aangelegd en rond De
Vleugels wordt grondig heringericht.
‘De Alkenhorst’ is een kleinschalige
multifunctionele wijkvoorziening voor wijk
‘De Hoef’ en combineert welzijn, zorg,
informatie en gezelligheid onder één dak.
Ook is het mogelijk als buurtbewoner of
organisatie een ruimte te huren in deze
accommodatie. We streven op korte termijn
een website gereed te hebben waar de
nodige informatie over de activiteiten van
het Wijksteunpunt te vinden zijn.
Er zijn plannen om de begane grond van De
Vleugels, inclusief het restaurant, te
renoveren. De huidige voorzieningen op de
begane grond ven De Vleugels, pedicure en
kapper, blijven bestaan. Het is de bedoeling
dat in de nabije toekomst de begane grond
van De Vleugels een zorgexpertisecentrum
wordt gerealiseerd.
Verrijking
‘De Alkenhorst’ vormt een centrale plek in
de wijk en is een verrijking voor de wijk
‘De Hoef’. Mede dankzij ‘De Alkenhorst’,
het wijksteunpunt in zijn totaliteit en de
mogelijkheid om thuiszorg te krijgen vanuit
De Vleugels kunnen wijkbewoners langer
in hun eigen woning blijven, in de hun
vertrouwde wijk. En natuurlijk is ‘De
Alkenhorst’ een plek waar mensen elkaar

Open Huis
Het is de bedoeling dat tegelijk met de
ingebruikname er ook een ‘open huis’ wordt
georganiseerd. Naar verwachting zal dit
medio oktober zijn. Tijdens dit ‘open huis’
zijn de buurtbewoners welkom en kan men
er kennis maken met ‘De Alkenhorst’ en de
gebruikers. De diverse organisaties maken
van deze gelegenheid gebruik door zich te
presenteren. Medio september trekken de
eerste huurders in de 37 woningen.
Tijdens dit ‘open huis’ kunt u uw suggesties
en ideeën kwijt over activiteiten die in het
Wijksteunpunt, en in ‘De Alkenhorst’ in
bijzonder, kunnen plaats vinden.
Wellicht wilt u zich actief inzetten om
activiteiten te organiseren? Of wilt u op een
ander manier actief betrokken worden bij
‘De Alkenhorst’?

Mocht u interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met het Servicepunt
(<www.servicepunt.org> of 072-567 55 44)
of het aangeven tijdens dit ‘open Huis’.
Over het programma van dit ‘open huis’
wordt in de volgende nieuwsbrief
geïnformeerd.
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Rob Idzerda/projectleider
Stichting het Servicepunt
voor Welzijn en Cultuur
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘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 1100 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkerhorst, Bosschaertpad, Claeszpad,, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina

€
€
€
€

180,90,60,45,-

Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening 37.64.99.516, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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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
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

Sociaal-cultureel werk: Kees Niesten,
Buurthuis Alkmaar-West tel. 06-416 362 92.
<kees.niesten@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
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, Zonder afspraak Publieksbalie,
elke dag 9.00 tot 12.00 uur. <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 openbare buitenruimtes: bellen Klant Contact Centrum 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

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
Het gebied ingesloten ten noorden door ‘De Hoevervaart’, ten oosten door ‘Het spoor’,
ten zuiden door de noordzijde van de ‘Jongkindlaan’ behoudens de hoge flat, ten westen
door de Van Ostadelaan en de Aert de Gelderlaan.

...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
Telefoon:_______________________________________________________________
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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