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Beste buurtbewoners,
Waterplan De Hoef
De ontkoppeling vordert snel. Geleidelijk
verandert de wijk van grijs in frisse rode en
gele kleuren. Als daar in het voorjaar nog
groen bij komt van de nieuw geplante bomen, is het plaatje compleet.
Toch ervaren de wijkbewoners nog problemen bij de herinrichting van de buitenruimte van het Waterplan.
- Op 23 oktober organiseerde het Buurtoverleg op verzoek van zo’n dertig leden een
extra ledenvergadering, niet alleen voor de
leden, maar voor alle bewoners van het
ontkoppelingsgebied. Ruim vijftig wijkbewoners kregen hier een kans om de knelpunten naar voren te brengen. (voor een
verslag, zie blz. 6)
- Om nog een beter idee te krijgen over
wat in de wijk leeft, werd op 27 oktober
door het bestuur een enquête verspreid en
in de daarop volgende week opgehaald.
Bijna 220 bewoners bevestigden de eerder
genoemde problemen. (voor de uislag zie
blz. 11)
- Op 13 november had het bestuur een zeer
productieve bespreking met de projectleider Martin Leeuw en de toezichthouder
Gerard Tuinstra. (voor een verslag zie blz.
15) Een groot aantal aanpassingen en compromissen werd besproken.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer drie nieuwe
adverteerders verwelkomen. Pova aan de
De Vliegerstraat is een oude bekende voor
ons. Het Natuurgeneeskundig Centrum is
gevestigd op de tweede verdieping van het
nieuwe Medisch Centrum De Hoef aan
dezelfde De Vliegerstraat. Bruna in het
Winkelcentrum kent u natuurlijk allemaal,
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maar misschien niet de vele diensten die zij
u kunnen verlenen. Alle drie bedankt voor
de steun die u ons blad hiermee geeft.
Welkom
Graag verwelkomen we de nieuwe bewoners van het appartementencomplex De
Alkenhorst. We hopen dat u zich spoedig

thuis zult voelen in onze wijk.
Ook een hartelijk onthaal voor de nieuwe
bewoners uit Plan Hoevervaart in De Meidoorn (grondgebonden woningen) en het
appartementencomplex De Winterlinde. Zij
hebben De Geestmolen al één keer ontvangen. Deze keer zal de redactie langs komen
om deze bewoners persoonlijk te verwelkomen en mogelijk nieuwe leden te werven.
Gefeliciteerd met de bijna complete nieuwe
bestrating van de Jan de Heemstraat en het
nieuwe pad langs De Hoevervaart.
Ik hoop dat alle bewoners de gelegenheid
hebben waargenomen om tijdens de open
dag van afgelopen zaterdag 24 november
het nieuwe Wijksteunpunt aan de Schelfhoutlaan te bewonderen. U heeft zich misschien zelfs al opgegeven als vrijwilliger.
Tegelijkertijd proberen de wijkbewoners
van De HoefZO het eerdere Buurthuis Alkmaar-West na januari 2013 nog open te
houden. Intussen heeft de gemeente de initiatiefgroep uitstel tot juli 2013 beloofd.
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(over beiden een artikel in deze uitgave op
blz.33 en 35)

Buurtagenda

Duurzaamheid
De duurzaamheid van de wijk is de afgelopen weken met een flinke sprong omhoog
gegaan door de plaatsing van maar liefst
acht zonnepanelen op het dak van buurtbewoner Hans van Veen (zie blz. 30)

Kerstmarkt
Woensdag 19 december
WC De Hoef

Koopzondag
Zondag 16 en 23 december
13-17 uur

Kerstdiensten
24 december om 21 uur
De Vrijheidskerk
24 december om 19 uur
Wijkkerk Pius X

Happy Hour
Ook het recyclen van aluminium loopt
goed. Afgelopen weken mocht ik een flink
aantal enveloppen met aluminium in mijn
brievenbus ontvangen. Hartelijk bedankt.
Intussen is de eerste lading afgedragen aan
De Blije Mare waar de beheerder bijna dagelijks aanwezig is. Wel bleek dat ik na vier
maanden sparen, nog maar nauwelijks een
pond bij elkaar gespaard had. Gelukkig lagen in mijn berging nog een aantal aluminium profielen om een kilo vol te maken.
Meer resultaat valt te bereiken met de
‘blikjes’ van energiedrankjes en bier, die
bijna allemaal van aluminium zijn gemaakt
(een magneet, die aluminium niet aantrekt,
geeft het verschil aan). Voor de grotere hoeveelheden zou het fijn zijn als een bewoner
van de laagbouw als inleveradres zou willen
fungeren.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 toe.
Martien de Bruijn
voorzitter
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De Vleugels
18-01, 15-02,
Van 16.00 tot 17.30 uur

Limerick

Boet van Heugten
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Verslag Algemene Vergadering van
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ op
23 oktober 2012, in de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, gewijd aan de gewijzigde maatvoeringen en herinrichting van de buitenruimte 2012, Waterplan Alkmaar,
deelproject De Hoef.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 54 aanwezigen (waaronder ook
niet-leden), vertegenwoordigers van de
gemeente, politiek en het kerkelijk gastteam. De meeste ambtenaren, waaronder de
wethouder, hebben afgezegd. Hij geeft aan
dat om deze vergadering werd verzocht
door de leden, vanwege de problemen bij
herinrichting van de buitenruimte van het
Waterplan.
2. Toelichting bijeenroepen Vergadering
Middels een PowerPoint presentatie geeft
de penningmeester aan welke informatie en
maatvoeringen, door de gemeente verspreid, overeengekomen zijn met de klankbordgroep. Deze verschillen met de gewijzigde tekeningen, gebruikt voor de uitvoering. De initiator, de heer Arjan Gelder,
geeft aan dat tot deze vergadering opgeroepen is vanwege de onbeantwoorde vragen
zoals ongevraagde planwijzigingen, te beperkte en onduidelijke gemeentelijke wijkinfo, geen of onvoldoende bewonersparticipatie, te smalle rijbanen en minder parkeerplaatsen, verantwoordelijkheid voor het
tweeslachtig parkeerbeleid. Dit alles werd
nooit behandeld door de gemeenteraad en
de vraag is wie dit alles financiert?
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3. Overzicht ondernomen acties
De voorzitter geeft aan welke acties door
het Buurtoverleg ondernomen zijn vanaf
2008 en overige gebeurtenissen zoals gemeentelijk overleg zonder verslaglegging.
Verder protesten tegen de extra’s bij waterontkoppeling, voorlichting aan de buurt,
verschillende raadplegingen van de buurt
door enquêtes, bezwaarschrift, het onder
druk intrekken van het bezwaarschrift, niet
erkennen van het nieuwe bestuur door de
gemeente. Bovendien werd een verzoek
ingediend voor inzage van de gemeentelijke enquête via de Wet Openbaarheid van
Bestuur, wijzigingsverzoek tegen ongecommuniceerde veranderingen in openbare
ruimte. Ook is het onmogelijk op de hoogte
te zijn van gewijzigde maatvoeringen daar
in de oude, aan ons verstrekte tekeningen,
géén maten staan.
4. Inventarisatie knelpunten
a. Parkeren
- locatie en aantal nieuwe parkeerplaatsen
niet goed (verhoogd parkeren)
- reeds uitgevoerd verhoogd parkeren, ongedaan maken
- minder aantal nieuwe parkeerplaatsen,
onacceptabel
- alle ontbrekende parkeerplaatsen Terborchlaan compenseren met haaks parkeren, want al het groen werd in juli 2012 al
gekapt
- keuze voor problematische kasseien, hoe
en door wie is deze keuze genomen
b. Inrichting wegen
- versmalling nieuwe rijwegen, onacceptabel
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- instabiele uitvoering nieuwe stoepklinkers
- vanaf molen over Hoevervaartbrug in
Bloemaertlaan-Noord verdwijning stoeppen, daarna groenstrook
c. Drempels en voetpaden
- verwijdering geplande en ongewenste
‘poephoekjes’ in stoepbochten
- doorgaande nieuwe voetpaden aanpassen
op hetzelfde niveau
- nieuwe stoepen zijn achterlijk breed, nieuwe rijwegen véél te smal
- verwijdering uitstekende paaltjes bij nieuwe stoepen en voetpaden
- géén afritten op onlogische plaatsen
(doorgaande routes)
d. Groeninvulling
- in plaats van bomen (hoogte voortuinpad),
liever ontbrekende parkeerplaats
- grasvakken in stoepbochten blokkeren
doorgaande voetpaden

- graag rij van twee tegels langs parkeerplaatsen hoogte woonhuizen Bloemaertlaan
-Noord
- waarom alle struiken in de hele wijk al in
juli 2012 verwijderd, compensatie verwacht
- veiligheidcompensatie voor verwijderde
struiken bufferzone speeltuintje Honthorstlaan
e. Fietsers
- overleg met Fietsersbond voor fietsstraten
en -stroken
- vanwege te smalle rijwegen (grindstroken) en te brede trottoirs, wordt over nieuwe stoepen gefietst
- in nieuwe bestrating fietsende schoolkinderen beschermen met fietspaden
f. Overlast werkzaamheden
- oude bestratingen vol zand (oplossing:
wekelijkse bezemwagen)
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- vaker putten leegzuigen, bij regen staat
oude asfalt blank dus nòg schaarser parkeren
- materialenopslag blokkeert parkeerplaatsen en doorgaande voetpaden
- na 18.00 uur amper een parkeerplaats te
bemachtigen
- geluidsoverlast ijzeren wegplaten
- schade door werkzaamheden aan huis,
oprit, voortuin en auto, wie betaalt dit
- onvoldoende info wanneer welke werkzaamheden waar plaatsvinden met tijdsduur
- onvoldoende toezicht zodat diverse werkzaamheden moeten worden herhaald
- planning loopt uit: hoelang duurt het nog
en wat zijn gevolgen voor bewoners?
- voor spelende kinderen in zijstraatjes rijden werklieden op voertuigen veel te hard
g. Overige punten
- wie heeft dit ontkoppelingsplan bedacht?
- wat zijn de kosten van dit plan en wie betaalt het?
- hoe verliep gemeentelijke inspraak, participatie en besluitvormingstraject?
- gemeente, doe onderzoek of de bewoners
wel blij zijn met jullie opgelegde plannen
- weinig of géén inhoudelijke informatie
naar bewoners, vóóraf
- dus ook géén communicatie planwijzigingen vóóraf, maar bezwaren achteraf
- in juli 2012 uitgevoerde kap alle struiken
en bosschages, vervangt grasvelden, ongewenst
- wie heeft ‘landelijk parklandschap’ bedacht, we leven in een stadse buitenwijk?
- klachten en schadevergoedingen duren
veel te lang, aanspreekpunt klachten en declaraties
- lekkende aansluitingen pijpen hemelwaterafvoer in voortuinen
- achterstallig groenonderhoud steeg achter
de Bloemaertlaan, hoogte trapveldje
- bewoners rond trapveldje betrekken bij
herstel, ná functie van materialenopslag

- bewoners Cornelis Begastraat onder druk
gezet (foute info) te tekenen, afwatering
voortuinen
- website gemeente en buurtoverleg inventarisatie knelpunten, met status
- aanwezigen vragen om vervolgacties:
inventarisatie knelpunten, enquête
h. Organisatie
- gemeenteraad: stelt kaders en controleert
- college: (wethouder Jan Nagengast) is
eindverantwoordelijke
- projectleider: Martin Leeuw,
<MLeeuw@alkmaar.nl>
- directie team: Toezichthouder,
<GTuinstra@alkmaar.nl> operationele uitvoering en Directievoerder Irene Overweg
inrichting/contracten/tekeningen
- aannemer: Kok-Oosthuizen stuurt eventuele onderaannemers aan
5. Tegemoetkoming bewoners?
Aanwezigen spreken waardering uit voor
de moedige aanwezigheid van de twee gemeente ambtenaren, maar uiten óók hun
teleurstelling over de oceanen aan onbeantwoorde vragen.
Mededelingen/toezeggingen/uitspraken
projectleider Martin Leeuw:
- Bij herhaling benadrukt hij dat het éérste
bewonersaanspreekpunt is: de toezichthouder.
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- Voor alle klachten en declaraties: toezichthouder Gerard Tuinstra, spreekuur 13 14 uur ma t/m do.
E-mail tegelijk sturen (zo nodig veelvuldig)
naar toezichthouder, met kopie projectleider en Buurtoverleg
<voorzitter@geestmolen.nl>
- Gemeente koos bewust voor kleinst mogelijke maatvoeringen buitenruimte om
passeren lastig te maken, inrichting van
dertig kilometerzone nu overal uit te voeren
ter verhoging veiligheid.
- Geluidsoverlast ijzeren wegplaten, deze
week opgelost.
- Problemen voortuinen: Tethart Haag-/
Weisschenbruchstraat, vóór november opgelost.
- Uitsluitend bij meerderheid van stemmen
voor draagvlak onder bewoners, wijzigingen doorgevoerd.
- Binnen dit waterplan is slechts één van de
gesprekspartners Buurtoverleg De Hoef

‘Geestmolen’, die hier niet de buurt vertegenwoordigt.
6. Te ondernemen stappen Buurtoverleg
Nadat vorige agendapunten uitvoerig aan
bod kwamen - waardoor de avond uitloopt gaat het bestuur zich beraden hoe de uitvoering van een gezamenlijke klachten inventarisatie gestroomlijnd aan te pakken, ook
voor de vele afwezige bewoners binnen het
plangebied. Dit om een breed draagvlak te
creëren voor eventuele wijzigingen. Eén
mogelijkheid is: buurtenquête.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00
uur, wat een half uur over tijd is. Hij dankt
de kerkleden voor hun gastvrijheid en de
vele bezoekers voor hun komst/actieve
deelname aan de vergadering.
Susanna Kropf, secretaris/notulist
Martien de Bruijn, voorzitter

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl

Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
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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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Derde enquête ontkoppeling
Tijdens de Algemene Vergadering van 23 oktober 2012 is door de gemeente aangegeven dat het Buurtoverleg slecht één van de gesprekspartners is en niet de buurt vertegenwoordigt. In dezelfde vergadering zijn wijzigingsvoorstellen, die bewoners bij het
Buurtoverleg ingebracht hebben en vervolgens bij de projectleider en het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend zijn, blijven liggen. Middels een enquête is de
bewoners gevraagd naar hun mening over enkele fundamentele punten.

B

ij de door de leden bijeengeroepen Algemene Vergadering zijn alle betrokken bewoners binnen het ontkoppelingsgebied uitgenodigd. Het verslag van deze vergadering
vindt u hiervoorafgaande in dit blad. Om de gemeente te overtuigen dat de door de bewoners bij het Buurtoverleg ingebrachte wijzigingen gesteund worden door de bewoners, is
aan alle bewoners in het ontkoppelingsgebied een enquête voorgelegd waarin hun mening
gevraagd werd. De gemeente heeft aangegeven dat als een meerderheid van de bewoners
wijzigingen wil, zij deze zal uitvoeren. Bijna 220 bewoners hebben de enquête ingevuld
met een maximale response per straat van 92%.

Parkeren
Bewoners hebben in het verleden aangegeven behoefte te hebben aan meer en ruimere parkeerplaatsen. Aan de Bloemaertlaan, Tethart Haagstraat en Terborchlaan verdwijnen parkeerplaatsen. Alle parkeerplaatsen worden versmald tot 1,8 meter terwijl een gezinsauto al
gauw 1,85 meter breed is zonder spiegels, zodat deels op stoep of de weg geparkeerd moet
worden. Verhoogd parkeren kan problemen opleveren bij gladheid. Parkeermarkeringen
verdwijnen wat onduidelijkheid kan geven daar waar er (langs)geparkeerd mag worden en
dit ongewild ‘ruimparkeren’ of ‘vastparkeren’, in de hand kan werken.
Vraag

Eens

Oneens

Neutraal

Behoud aantal parkeerplaatsen

92 %

3%

5%

Parkeervakken 2 meter breed

88 %

7%

5%

Aanbrengen parkeermarkeringen

81 %

15 %

4%

Niet verhoogd parkeren

79 %

15 %

6%

Vanuit de enquête wordt aangegeven dat er een grote parkeerdruk is met behoefte aan méér
(en niet minder) parkeerplaatsen. Enkele bewoners waren van mening dat versmallen van
de parkeervakken meer ruimte zou kunnen geven op straat maar deze wordt echter sowieso
versmald. De overgrote meerderheid wil voldoende ruimte om te parkeren met behoud van
de breedte van de rijwegen en parkeerbreedte zodat hun spiegels er niet afgereden worden.
Enkele bewoners geven aan het ontbreken van parkeermarkeringen en ‘vastparkeren’ voor
lief te nemen omdat bij lange parkeerstroken met krap parkeren en kleine auto’s, mogelijk
een extra parkeerplaats gecreëerd kan worden.
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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

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
14
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Wegen
Het Buurtoverleg is voorstander van verkeersremmende maatregelen om te hard rijden in
de wijk tegen te gaan. De wegen worden echter versmald van 7-5 meter naar 4,6-4,5 meter.
Brede auto’s kunnen elkaar niet goed meer passeren waardoor er meer kans op blikschade
ontstaat. Door de buurt lopen verschillende zeer drukke hoofdfietsroutes met meer dan
5000 fietsers per dag. Fietsstroken op de doorgaande route bij de Bloemaertlaan, Honthorstlaan en Terborchlaan aansluitend op bestaande fietsstroken, ontbreken. Een fietsstraat op de
Jan de Heemstraat is veiliger.
Vraag

Eens

Oneens

Neutraal

Doorgaande wegen minimaal 5 meter breed

90 %

6%

4%

Doortrekken fietsstroken doorgaande fietsroutes

85 %

12 %

3%

Aanleg fietsstraat in de Jan de Heemstraat

76 %

17 %

7%

Uit de reacties bleek dat niet iedereen weet wat een ‘fietsstraat’ is: dit is een fietszone waar
de auto ‘te gast’ is. Men geeft aan het ‘bizar’ te vinden dat de wegen en parkeerplaatsen
versmald worden waardoor de trottoirs ‘achterlijk breed’ worden. Er is ruimte genoeg, de
oude inrichting voldeed aan de norm voor veilig autoverkeer dus waarom deze zo smal te
maken? Gegeven de wegbreedte van 3,3 meter van de tussenwegen en de hofjes is het idee
geopperd deze wegen éénrichtingsverkeer te maken omdat auto’s elkaar hier onmogelijk
kunnen passeren.
Voetpaden
Kleine ‘groene hoekjes’ op de stoep bij onder andere de Bloemaertlaan en Weissenbruchstraat belemmeren de doorgaande route en kunnen snel ‘poephoekjes’ worden. Verlagen
van de weg (drempels) en aanbrengen van op- en afritten bij de doorgaande voetpaden vormen een blokkade voor ouderen met rollator of rolstoel (jonge ouders met kinderwagen).
De nieuwe op en afritten belemmeren tevens de aanbiedplaatsen van rolemmers.
Vraag

Eens

Oneens

Neutraal

Geen groene strookjes op de straathoeken

73 %

24 %

3%

Doorgaande voetpaden recht en op gelijk niveau

91 %

6%

3%

Uit de enquête komt naar voren dat men bij de Honthorstlaan wèl struiken wil maar geen
gras. Dit is de reden dat veel bewoners van de hoge flats ‘oneens’ hebben ingevuld voor
groene strookjes op de straathoeken.. Bij de laagbouw, waar de betreffende strookjes bij de
voetpaden voor de deur liggen, was een overtuigende meerderheid van alle bewoners tegen
de kleine grashoekjes. Er is opgemerkt dat er een markering moet komen voor blinden zodat ze weten wanneer ze een gelijkvloerse straat oversteken.
Groen
De groene bosschages bij het speelplaatsje aan de Honthorstlaan voorkwamen dat kleine
kinderen zomaar de weg op kunnen lopen. Bij het Groenreconstructieplan uit 2005 werd
afgesproken dat de struiken (bosschages) in onze buurt zouden blijven. Enkele jaren geleden zijn oude bosschages vervangen door nieuwe, met een grotere diversiteit. Gras wordt al
November 2012
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snel gebruikt als hondenuitlaatplaats en is ongewenst. Er zijn veel bomen gekapt en de indruk bestaat dat er overal bezuinigd wordt op terugplaatsing van gekapte bomen.
Vraag

Eens

Oneens

Neutraal

Handhaving veilig groen speelplaatsje Honthorstlaan

95 %

3%

2%

Bosschages gegeven afspraken bij Groenreconstructieplan

82 %

9%

9%

Alle gekapte bomen teruggeplant, zonder uitzonderingen

76 %

20 %

4%

Sommige bewoners gaven aan niet blij te zijn met bomen voor de deur die ten koste gaan
van schaarse parkeerplaatsen. Anderen betreuren het dat in sommige voltooide straten een
aantal bomen niet meer terugkomt. Dat het groen ter afscheiding van de weg bij het speeltuintje aan de Honthorstlaan terug moet komen, staat buiten kijf.
Gesteld kan worden dat de door bewoners ingebrachte knelpunten bij het Buurtoverleg representatief zijn voor de mening van de hele buurt en dat het Buurtoverleg alle omwonenden goed vertegenwoordigt. Het Buurtoverleg heeft de gemeente nogmaals verzocht antwoord te geven op de in augustus, september en oktober 2012 ingebrachte wijzigingsvoorstellen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

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

Wesselink & Vreeker
Van Ostadelaan 294a
1816 JH Alkmaar
072-515 75 73
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Plannen uiteindelijk
tòch aangepast
Op 13 november 2012 heeft de gemeente
meegedeeld wel degelijk geluisterd te
hebben naar de ingebrachte bezwaren en
de inrichting van de buitenruimte deels
te willen wijzigen. Inspraak in de gemeenteraad, de door de leden bijeengeroepen Algemene Vergadering en een
brede enquête in de buurt hebben uiteindelijk toch geleid tot wijziging van de
plannen.

N

a inzage in de tekeningen zijn door
het Buurtoverleg op 1 augustus 2012
direct verbeter voostellen ingebracht die
deels afgewezen en deels niet beantwoord
werden. De opzichter verwees het Buurtoverleg naar de projectleider. Op 4 september 2012 heeft het buurtoverleg de wethouder en projectleider verzocht binnen twee
weken te antwoorden op de verbetervoorstellen en aan te geven waar bij afwijzing
bezwaar gemaakt kan worden. Op 1 oktober 2012 is een brief naar het college van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gestuurd omdat er niet gereageerd werd op de brief. Op 18 oktober 2012
is uiteindelijk ingesproken tijdens de commissievergadering met het verzoek de verbeterpunten te (laten) behandelen waarop
de dag daarna een reactie op de mat lag op
de brief van 4 september 2012. In het antwoord werd niet inhoudelijk ingegaan op
de wijzigingsvoorstellen of waar bezwaar
aangetekend kon worden bij afwijzing van
de voorstellen, maar werd het Buurtoverleg
weer terugverwezen naar de opzichter. Het
lijkt erop dat de Algemeen Vergadering en
de brede buurtenquête het tij hebben doen
keren. De gemeente heeft de volgende toezeggingen gedaan, met volgorde van de
onderwerpen gebaseerd op de enquête (zie
voorgaand artikel).

Parkeren
Behoud van het aantal parkeerplaatsen
Er verdwijnen twee parkeerplaatsen aan de
Honthorstlaan om plaats te maken voor een
voetgangers oversteekplaats met ‘perronbanden’. Dit wordt gecompenseerd door
twee nieuwe parkeerplaatsen aan de Terborchlaan naast flat Hoeverzicht. De passeerstrook aan de Cornelis Begastraat verdwijnt en hier komen drie tot vier parkeerplaatsen. Er komen drie verhoogde parkeerplaatsen aan de Tethart Haagstraat op de
stoep zodat er ruimte komt voor bungalowbewoners om hun erf op te kunnen draaien.
Twee andere plaatsen blijven langsparkeerplaatsen. De vijf plaatsen die wegvallen,
worden gecompenseerd door zes plaatsen
aan de Terborchlaan. De zeven weg te vallen plaatsen aan de Terborchlaan worden
niet gecompenseerd. De acht wegvallende
plaatsen aan de Bloemaertlaan noord worden deels gecompenseerd door zes parkeerplaatsen aldaar.
Parkeervakken twee meter breed
Er wordt niet ingegaan op het verzoek om
de parkeerplaatsen niet te versmallen maar
twee meter breed te maken of te houden. De
gemeente houdt vast aan de versmalling van
de parkeervakken naar 1,8 meter.

Aanbrengen parkeermarkeringen
De gemeente geeft aan vooralsnog geen
parkeermarkeringen aan te brengen en de
situatie aan te willen zien. Mocht er
‘vastgeparkeerd’ worden of plaatsen verlo17
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ren gaan door ‘ruimparkeren’, dan zouden
parkeermarkeringen achteraf, alsnog eenvoudig aan te brengen zijn.
Niet verhoogd parkeren
Er lijkt een willekeur in de plaatsen voor
verhoogd parkeren. De gemeente geeft aan
dat men met verhoogd parkeren wil bereiken dat wegen smaller lijken en er dus rustiger gereden wordt. Hier wil zij niet van
afwijken. Er wordt niet verhoogd geparkeerd in de drie hofjes en de tussenstraten
Cornelis Begastraat, Moreelsestraat en Leonard Bramerstraat.
Wegen
Doorgaande wegen minimaal 5 m breed
De gemeente geeft aan wel degelijk geluisterd te hebben naar de ingebrachte bezwaren en enkele doorgaande wegen waar ook
veel fietsverkeer is, te gaan verbreden binnen de ‘ruime’ CROW norm. De Honthorstlaan en Bloemaertlaan noord worden
ten opzicht van de oude plannen verbreed
van 4,6 naar 5.0 meter (zijn nu 5 tot 7 meter). De Bloemaertlaan wordt in de plannen
verbreed van 4,5 naar 4,8 meter (is nu 5
meter). De Terborchlaan wordt vanaf de
Bloemaertlaan tot de Schelfhoutlaan verbreed van 4,6 naar 4,8 meter en verder 5
meter breed (is nu 7 meter breed met deels
langsparkeren).
Fietsstroken doorgaande fietsroutes
De gemeente geeft aan geen fietsstroken
aan te willen leggen in dertig km-zones
omdat er alleen fietsstroken aangelegd worden bij doorgaande wegen in een vijftig km
-zone. Dit probleem is met de verbreding
van de wegen wat de gemeente betreft niet
meer aan de orde.
Aanleg Fietsstraat in de Jan de Heemstraat
Aangegeven wordt dat dit buiten het ontkoppelingsgebied valt.
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Voetpaden
Geen groene strookjes op de stoephoeken
De gemeente gaat niet in op de wens van de
overgrote meerderheid van de bewoners die
geen kleine ‘poephoekjes’ op de stoephoeken van de straten willen. Drie van de
‘groene strookjes’ op de hoeken aan de
Bloemaertlaan moeten verdwijnen om
plaats te maken voor oversteekplaatsen voor
voetgangers.
Doorgaande voetpaden recht/gelijk niveau
De groene strookjes blijven, doorgaande
voetpaden worden niet op gelijk niveau
gehouden (zoals in de oude situatie), en de
doorgaande voetpaden worden niet ‘recht’.
Er komen drie oversteekplaatsen op de
Bloemaertlaan en drie op de Honthorstlaan
(bij de laatste worden twee parkeerplaatsen
verplaatst en krijgt één oversteek een opstapje aan de westzijde). Voetpad op- en
afritten bestaan uit ‘perronbanden’: een afrit
van ca 120 cm breed bij 60 cm lang. Ook
aan de zijde van de hofjes komen (alsnog)

op- en afritten bij het doorgaande voetpad
van de Bloemaertlaan. Circa tien meter
voetpad vanaf de Honthorstlaan naar de
Bloemaertlaan in de oude plannen, komt te
vervallen omdat aldaar, aan de andere kant
van de Bloemaertlaan, er geen goede opgang gemaakt kan worden.
Groen
Veilig groen speelplaatsje Honthorstlaan
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De gemeente geeft aan dat er een relatieve
brede strook is naar de weg. De oude bosschages als bufferzone komen niet terug, dit
deel zal gras worden. Wel zullen er struikjes

geplaatst worden ten oosten van het voetpad
bij het speelterreintje. Het speelveld zal op
een later tijdstip in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht worden nadat de
ontkoppeling afgerond is. Vanuit de bewoners is aangegeven dat men een hoger hek
wil en kunstgras bij de doelen.
Bosschages Groenreconstructieplan 2005
Veel eerder afgesproken haagjes (gedeeltelijke compensatie voor de kap van honderden m2 bosschages) gaan niet door, onder
andere vanwege het grasmaaien. Langs de
parkeerplaatsen van de flats aan de Honthorstlaan komen wel haagjes, aan de Bloemaertlaan noord komt op het oostelijke
groendeel rondom haagjes om het gras en
op het westelijk groendeel deels haagjes
(niet aan de wegkant). De gemeente houdt
vast aan ‘Parklandschap’ en niet aan de
afspraken die de gemeente en gemeenteraad
eerder gemaakt hebben met het Buurtoverleg binnen het Groenreconstructieplan van
2005: de gekapte bosschages komen niet
terug.

Desondanks komen in verschillende straten
minder bomen terug dan dat er oorspronkelijk stonden zoals bijvoorbeeld aan de Leonard Bramerstraat waar herplaatsen van alle
bomen stuit op circa € 1.500 extra kosten
voor verlegging van een leiding.
Overige punten
Voor onderhoud van het groen tussen de
steeg achter de Bloemaertlaan en speelveld
kan contact opgenomen worden met de
wijkmeester, Nelleke Kool. Op de Honthorstlaan komt aan de oostzijde een infiltratiestrook (granulaatstrook). De ‘kous’ voor
de interne bekleding van de oude hoofdriolering in de Bloemaertlaan wordt pas ná de
ontkoppeling aangelegd door een gespecialiseerd bedrijf. De aanbiedplaatsen voor
rolemmers zijn vastgesteld. Bij de Tethart
Haagstraat en Bloemaertlaan noord komen
deze noodgedwongen op bestaande parkeerplaatsen. Tussen parkeerplaatsen en
groen komen ‘uitstaptegels’. Het is onbekend of dit één of twee tegels breed wordt.
Alleen de gemeenteraad kan het voorstel
behandelen om de smalle ‘tussenstraten’ en
de hofjes éénrichtingsverkeer te maken. De
winterstop is twee weken tijdens de Kerstvakantie. De wegwerkers gaan weer verder
bij ‘open weer’. Fase één van de Bloemaertlaan wordt vóór de winterstop afgerond,
fase twee zal beginnen ná de winterstop. De
waterontkoppeling van De Hoef Zuid-Oost
gaat door.
Redactie: In de stadskrant van 21 november lazen we dat de einddatum van dit project verschoven is naar november)
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Alle gekapt bomen teruggeplaatst
De gemeente geeft aan dat de bomen die
gekapt zijn in principe terug zullen komen.
Er zal onderzocht worden of er twee grote
bomen van de Schelfhoutlaan verplaatst
kunnen worden naar de Cornelis Begastraat.
November 2012
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Uitbreiding AH,
Apotheek,
Vishandel

Verschillende
paviljoens in de
huidige Blokker

57 nieuwe
bomen
Milieustraatje

Vergroot parkeerterrein, verhoogd tot wandelgebied niveau

Uitbreiding
Vomar, nieuwe
locatie Blokker,
pinautomaat
Achteringang,
afgesloten met
schuifdeuren

Bestaande
bomen
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Reconstructie
Winkelcentrum
De Hoef krijgt vorm
Na lang puzzelen zijn, na elf maanden
stilte, de uitgewerkte plannen van de reconstructie van het winkelcentrum aan
de adviesgroep gepresenteerd. De meest
opvallende punten zijn enerzijds de vergroting van de supermarkten Albert Heijn en Vomar en anderzijds de verplaatsing van de Apotheek en Blokker. Een
nieuwe locatie voor de ‘milieustraat’ is
gevonden, er komen voldoende parkeerplaatsen en aandacht is besteedt aan de
herplanting van de te kappen bomen.

H

et Buurtoverleg is al sinds 16 februari
2006 betrokken bij het opknappen van
het winkelcentrum wat toen nog bekend
stond onder de naam ‘Revitalisering Shopping Centre De Hoef’. Het winkelcentrum
is tussentijds meermalen van eigenaar verwisseld en samen met de crisis heeft dit
geleid tot uitstel. De huidige eigenaar Segesta heeft inmiddels alle puzzelstukjes op
zijn plaats, heeft de open eindjes aangepakt
en in samenwerking met de gemeente Alkmaar en Grondmij is zij tot een definitief
plan gekomen. Op 19 november 2012 is dit
plan aan de adviesgroep voorgelegd. Als
alles goed gaat kan volgend voorjaar de
schop de grond in en kan eind 2014 de reconstructie afgerond worden.
De reconstructie zal in twee onderdelen
uitgevoerd worden. Onderdeel 1 bevat de
vernieuwing van de puien van de huidige
winkels en het aanbrengen van nieuwe luifels. Onderdeel twee valt in twee fasen uiteen. Fase 1 bevat het doortrekken van de
bebouwing van de Albert Heijn tot aan de
Van Ostadelaan, Fase 2 nieuwbouw op de
plaats waar nu de Vomar, de Apotheek en

de horlogemaker zitten. Eind maart 2013,
indien er geen bezwaren zijn, kan al begonnen worden met de reconstructie te beginnen met de kap van bomen.
Vernieuwen van de puien
De huidige luifels die 2,3 meter uitsteken
gaan verdwijnen. Hiervoor komen glazen
puien van 1,9 meter diep voor terug die
voorzien zijn van een zeefdruktekening.
Door het glas zal er meer licht en daarmee
meer lucht en ruimte in de winkels komen
aldus de projectontwikkelaar. De pui van de
doe het zelf zaak zal op één lijn getrokken
worden met de overige puien die allen vernieuwd zullen worden. Besloten is de passage bij de fietsenzaak in stand te houden.
Hier komen aan weerszijde schuifdeuren
die buiten openingstijd dicht zijn. Aan de
achterkant van de passage zal een nieuwe
schuine helling komen. Het perron aan de
achterzijde van de winkels zal gerepareerd
worden en de kozijnen zullen worden vervangen. Het is de bedoeling dat airco’s,
koel-, afzuig- en luchtverversingsinstallaties niet meer op de puien maar binnen de
panden aangebracht worden. Voor het oude
stucwerk van de voorgevel van de flats zal
een nieuwe muur opgetrokken worden. Het
plaatsen van reclame zal gereguleerd worden volgens de regelgeving van de gemeente Alkmaar: er komen uitstekende
‘doosletters’ en gereserveerde ruimtes voor
reclamebeplating aan de gevel. Alle bevoorrading gaat plaatsvinden aan de achterzijde van de winkels.
Uitbreiding bebouwing Albert Heijn
In fase 1 wordt de huidige bebouwing doorgetrokken tot aan de Van Ostadelaan en zal
de huidige gevel van de Albert Heijn geheel
vernieuwd worden met gevarieerde roodachtige stenen met accenten. Aan de bovenkant komen rondom ‘lamellen’ van 10 cm
diep en 4 cm breed die circa 20 cm boven
de dankrand uitsteken. Albert Heijn wordt
uitgebreid en de Apotheek verhuist in de
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Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Cadeaubonnen:
Tijdschriftenbon, boekenbon,
Bongo Cadeauboxen en diverse
cadeaubonnen van Post.nl

Meer dan 100 verschillende
inktcartidges voor printers.
Hebben wij een cartridge niet,
vertel het ons en dan nemen wij hem
in voorraad

Kentekens overschrijven,
Pakketten versturen,
Geldzaken ING en postzegels

Wij kunnen naast onze actuele
boekenvoorraad,
alle boeken bestellen voor u

Staatsloten, Miljoenenspel,
Lotto, Toto, Euro-jackpot
en krasloten

Geen verzendkosten,
Levering 2 a 3 werkdagen.
In de winkel af te halen

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

22

November 2012

nieuwbouw naar de kopse kant bij de rotonde. De visboer krijgt tussen de Apotheek en
AH een hoekje aan de winkelkant.
Nieuwbouw Vomar
Fase 2 bestaat uit de sloop van het gebouw
waar nu de Vomar, de Apotheek en de horlogemaker gevestigd zijn. Hiervoor in de
plaats komt een nieuw en groter gebouw in
dezelfde bouwstijl als de nieuwbouw aan de
zuidkant. Blokker zal verhuizen naar de
voorkant in dit gebouw gelegen aan de winkelzijde en Vomar komt daarachter met een
ingang aan de centrale parkeerplaats. Zowel
Vomar als Blokker gebruiken de laad en
losplaats aan de Van Ostadelaan. De twee
huidige openbare pinautomaten in het winkelcentrum verdwijnen. Hiervoor komt aan
de buitenzijde van het gebouw aan de kant
van de parkeerplaats richting de Van Ostadelaan een pinautomaat terug. De huidige
kiosken worden verplaats naar de oude
Blokker locatie die hiervoor in verschillende stukken opgedeeld zal worden.
Buitenruimte
De milieustraat komt in de centrale parkeerplaats. Parkeren zal op gelijk niveau plaatsvinden als de winkels. Er komen groenbakken en haagjes, waarachter fietsenstallingen
volgen, als afscheiding van de parkeerplaats. De gemeente heeft een parkeertelling
gedaan en het aantal parkeerplaatsen vastgesteld. Aan de achterzijde van het winkelcentrum komen parkeerhavens van twee bij
twee plaatsen. Laden en lossen geschiedt
door de zes meter tussenruimte waarbij de
vrachtwagen op de Judith Leijsterstraat
staat. Er is zelfs gedacht aan stallingsplaats
voor winkelwagentjes. De plaats van de
zitbankjes was nog niet bekend. De uitstallingen en terrassen zullen moeten gaan voldoen aan de gemeentelijke eisen. Zonnepanelen, hoe duurzaam ook, komen er niet
vanwege de spiegeling die overlast kan veroorzaken voor de bewoners van de flats.
Gekeken wordt naar een ‘groen’ dak en

ventilatoren zullen zo ver mogelijk bij de
bewoning vandaan geplaatst worden. Ook
zal een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden voor de milieustraat die als eerste weggaat en als laatste terugkomt. Vanwege de ophoging van het parkeerterrein en
de nieuwbouw, zullen ongeveer dertig bomen gekapt moeten worden. Ze worden
vervangen door 57 nieuwe bomen (zie plattegrond)
Planning
De voorlopige globale planning gaat uit van
een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Er
kan begonnen worden met de puien. De
bouw van Fase 1 zal ongeveer drie maanden duren gevolgd door tien weken inrichten van de winkels. Nadat de Apotheek
verhuist is kan met Fase 2 begonnen worden, wat ook drie maanden nodig heeft en
eveneens tien weken inrichtingstijd. Als
laatste zal de parkeerplaats gefaseerd verhoogd worden. Er komt geen tijdelijk parkeren aan de overzijde van de Van Ostadelaan. Indien in maart 2013 gestart wordt zou
rond de zomer van 2014 de reconstructie
afgerond kunnen zijn.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Vleermuizen in de
Egmonderhout
Op 5 en 12 oktober heeft de werkgroep
Mussenwerk Alkmaar, samen met de
werkgroep Vleermuizen en de groepen
4/5 en 5 van de basisschool ‘De Driemaster’, spannende avonden beleefd.

S

pannend voor de kinderen omdat het ’s
avonds was en vooral spannend omdat
vleermuizen zien en horen, sterk afhankelijk is van weersomstandigheden en aanwezigheid van insecten (voedsel).
Na een lesje vleermuizen waarin hun manier van jagen en vliegen het belangrijkste
onderwerp was, de grootste en kleinste
vleermuis in beeld werd gebracht, ging de
klas park Egmonderhout in. Naast de kinderen hebben ook veel ouders of oudste broer
of zus het lesje bijgewoond en zijn meegegaan het park in.
De weergoden waren ons goed gezind. Het
was droog, niet te koud en er was een
beetje wind. En ja hoor, we waren net in het
park en het eerste geknetter van de batdetectors was vrijwel direct te horen. En na

enig zoeken, wennen aan donker en licht
hebben we ze kunnen zien, de vleermuizen!
Hieronder een verslagje van een leerling
wat ook de krant bereikt heeft.
Vleermuis
Een vleermuis is het enige zoogdier dat
vliegt. Hij heeft vijf vingers net als mensen.
We hebben in het park de dwergvleermuis
en nog een andere soort vleermuis gezien en
gehoord. Wij mensen kunnen vleermuizen
niet met blote oren horen, maar met een
apparaat. Dat apparaat is een speciaal apparaat waarmee je de vleermuizen kunt horen.
Er waren vier mensen van IVN die drie
apparaten mee hadden. Ze wisten alles van
vleermuizen. Wij hebben ook veel van hun
geleerd.
De kleinste vleermuis is de hommel vleermuis die weegt twee gram. Als de hommel
vleermuis zijn vleugels tegen zijn lichaam
doet en zijn kop tegen zijn borst doet past
hij precies in een luciferdoosje.
Sanne Hoogland

Thea Scheepe
werkgroep Mussenwerk Alkmaar
24
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Natuurvriendelijke
inrichting
Hoevervaart
Datum: 10 oktober 2012
Betreft: aanleg natuurvriendelijke oever en
herinrichting Hoevervaart uitgesteld
Geachte buurtbewoner,
U heeft eerder van ons bericht ontvangen
over de aanstaande werkzaamheden aan de
oevers langs de Hoevervaart. Wij hebben u
destijds gemeld dat de werkzaamheden in
september 2012 van start zouden gaan.
Deze planning wordt helaas niet gehaald.
De reden hiervan is dat onze huidige gegevens ons niet voldoende inzicht geven in de
bodemgesteldheid en de kwaliteit hiervan.
We hebben daarom aanvullend grondonderzoek moeten doen.
De aanbesteding en uitvoering van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs
de Hoevervaart worden nu doorgeschoven
naar november 2012. Het projectplan natuurvriendelijke oevers ligt van 10 oktober
tot en met 21 november 2012 ter inzage. Dit
wordt gepubliceerd in de Officiële Mededelingen in huis-aan-huisbladen, op
<www.hhnk.nl> en op <www.alkmaar.nl>.
Gedurende de zes weken dat het plan ter
inzage ligt, kunnen reacties op het plan worden ingediend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hartog van de gemeente
Alkmaar op telefoonnummer 06-303 873
97.
Gert Hartog
projectleider
PS: Op 9 november ontving de redactie
bericht dat voor de werkzaamheden (met
uitzonderingen van één plaats) de bodem
schoon genoeg is. In januari 2013 worden
de plannen voor natuurvriendelijke oevers
uitgevoerd.
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De buitenruimte rond
De Vleugels
Na ruim een jaar is het appartementencomplex De Alkenhorst met wijksteunpunt een feit. Als lid van onze Werkgroep Groen was ik op 14 juli 2011 aanwezig op een bijeenkomst over het inrichten van de buitenruimte rond De
Vleugels en De Alkenhorst. We waren
een klankbordgroep, we mochten toehoren, het plan bekijken, opmerkingen maken maar geen wijzigingen voorstellen,
dus geen inspraak.

de water in de zomer, stank, vliegen, we
weten het nog niet? Veel mensen vinden de
omgekeerde boomstammen vreselijk om te
zien. Rond de vijver ligt een grindpad, waar
vroeger een doorgang was tussen de Terborchlaan en de Jongkindlaan. Veel fietsers
en brommers gebruiken dit pad nog steeds,
dus is het wachten op de eerste aanrijding.
Een voetgangersbord zou enigszins helpen
zodat de voetganger dan de bestuurder van
het voertuig aansprakelijk kan stellen. Intus-

I

ntussen is de buitenruimte voor een
groot deel klaar. De kale vlaktes van de
afgelopen maanden zijn gevuld met een
aantal boompjes en vooral heel veel struiken en heggen. De rest zal nog opgefleurd
worden met gras en veel wilde bloemen. Er

sen vermaakt de jeugd zich met het gooien
van grind in de poel.
De grindpaden
Deze paden veroorzaken nu al klachten bij
het lopen achter een rollator of rolstoel. Het
voortduwen ervan is voor ouderen veel
zwaarder en bijna niet te doen, je zult ze er
dan ook niet vaak aantreffen.

is een ecologische verbindingsstrook gecreëerd tussen de bebouwing in die voert van
de Hoevervaart naar de Alkmaarderhout via
de groenstrook achter het tandartsen centrum aan de Schelfhoutlaan.
Tijd om de bewoners van de aanleunwoningen te vragen wat ze van dit alles denken.

Parkeerterrein
Ook hierover klachten zoals grind en ander
vuil wat onder de schoenen in de woningen
wordt meegenomen. Je zal maar een parketvloer hebben.
Hoewel het groen volgend voorjaar best wel
mooi zal ogen, is het infiltreren van het
regenwater (op zich een goede zaak) en het
gebruik van duurzame materialen (ook toe
te juichen) bij de ontwerpers zo belangrijk
geworden, dat het gemak van de bewoners
op de tweede plaats is komen te staan.

De Poel
In tegenstelling tot het kleine infiltratievijvertje in de tekening is een geweldige vijver gegraven. Hoe functioneert dit stilstaan-

Martien de Bruijn
Werkgroep Groen
<groen@geestmolen.nl>
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Weissenbruchstraat
- In de voortuin van huisnummer 23 werden
eind november twee bomen gekapt die intervenieerden met het ontkoppelingstrottoir.
Met de afdeling Bomenbeheer werd éérder
afgesproken dat - na het projecteinde - twee
bomen worden geplant in het pas bewerkte
groenstrookje aan het einde van de straat,
met rondom een haag en middenin struikjes.
Wel resteert de vraag of er ná afloop van de
ontkoppeling, hier nog ruimte over is voor
de beloofde twee bomen.
- Op woensdagmiddag 5 september vond in
opdracht van de gemeente een feestelijk
opgetuigde Officiële Plensbui plaats in deze
ontkoppelde straat. Een tankauto loste
20.000 liter water om de afwatering via het
Granudrain Rain System, te testen. In een
mum van tijd was al het water verdwenen in
de grindstrook.

Schelfhoutlaan
De Stadskrant van 21 november 2012
maakt melding van een verleende kapvergunning voor twee bomen (den en plataan)
in de voortuin van huisnummer 7. Omdat
deze laan in 2013 nog moet worden voorzien van regenwater ontkoppeling met
wadi's, is hier misschien óók de vraag of
daarna groencompensatie mogelijk zal zijn?
Studentencomplex
Eveneens op 5 september vond de opening
plaats van het studentencomplex in het ex
Horizoncollege, Bergerweg/hoek van Oostsanenkade, omgebouwd in opdracht van
Woonwaard. Het resultaat is veertien studio’s en 29 kamers als alternatief voor studenten uit Westerlicht.
Fietsenrekken hofjes
Na aanleg van de regenwater ontkoppeling

Recycling rioolbuizen?
Ter vervanging van een oud, onveilig en
gesloopt bruggetje naar het JOL-terrein in
de Bergerhof, worden misschien als onder-

in de reeds voltooide drie hofjes, werden
half november in ieder hofje aan beide kanten van de groenstrook, twee brede, nieuwe
fietsrekken geplaatst voor zestien fietsen
per rek. Zes rekken bieden dus stalling voor
totaal 96 fietsen die niet de hele dag voor
de voorgevels hoeven te staan om stoepen
te blokkeren.

grond (duikers in de sloot) twee oude rioolbuizen uit De Hoef gebruikt van vóór de
aanleg van de regenwaterontkopppeling.
Het plan ligt ter goedkeuring bij Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.
November 2012
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De Vliegerstraat
Zondag 23 september hield Medisch Centrum Beter - als onderdeel van Medisch
Centrum De Hoef - een opendag ter gelegenheid van haar vestiging in dit nieuwe
pand. Hier werkt een verscheidenheid aan
therapeuten onderling samen en worden
regelmatig workshops gehouden.
Speeltuin De Hoef
Aan de Mesdaglaan werd begin september
het oude speeltuin clubgebouw ‘de Uitkijk’,
gesloopt. Sinds eind oktober staat er een
nieuw clubgebouw waarbij de binnen - en
buiten afwerking door diverse vrijwilligers
wordt uitgevoerd. Vóór de opening van de
speeltuin komend voorjaar, zal het nieuwe
clubgebouw klaar zijn.
Plan Hoevervaart
In september werd begonnen met de aanleg
van een (2e) wandelpad langs de Hoever-
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vaart oevers, hoogte Saverystraat, Van der
Astpad en eindigend bij de Kleine Kerf tegenover de molen. Na een onderbreking
werd de aanleg van het pad in november
weer opgepakt en ziet het geheel er schitterend uit, een ware aanwinst voor wandelaars.
Wandeling Ommetje Egmondermeer
In het blad ‘Landschap Noord-Holland’ van
september 2012 staat de wandeling
‘Ommetje Egmondermeer’ vermeld. Onder
kijkpuntnummer twee op de ronde kaart
staan aangegeven watermolen de Geestmolen, met het infopaneel en een stuk spoorrails ter herinnering aan de vooroorlogse
stoomtram en aan de overkant het molenaarshuis uit 1697.
Winkelcentrum De Hoef
- Wij wensen Albert Heijn veel succes na
hun 125 jarig bestaan in september 2012 en
hopen dat er binnenkort een uitgebreidere
supermarkt en een beloofd moderner winkelcentrum aan staan te komen.
- Bruna heeft zijn winkel in oktober 2012
verbouwd. Een praktischer verplaatst
postagentschap gaat nu aan de bestaande
toonbank vooraf, terwijl een ING bank service punt achterin de boekhandel werd toegevoegd.
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Honthorstlaan
Op 7 september werd in de vroege uurtjes
een 19-jarige man aangehouden op de Honthorstlaan. Hij was een achtertuin ingegaan
en gooide met een bloempot een raam in
wat zwaar werd beschadigd. De man werd
overgebracht naar het politiebureau.
Egmonderhout
De Stadskrant van 24 oktober kondigt de
aangevraagde kap aan van twee elzen en
vijf populieren in park Egmonderhout-Zuid
en vijftien bomen in de EgmonderhoutNoord.
Willem Kalfstraat
De Stadskrant van 24 oktober meldt dat ter
verhoging van het aantal oplaadpunten voor
elektrische voertuigen, een parkeerplaats
aan de Willem Kalfstraat zal worden aangewezen als oplaadpunt.
Gemeentelijke Officiële Mededelingen
Uit de Stadskrant van 24 oktober 2012
blijkt dat wegens bezuinigingen de wekelijkse rubriek Officiële Mededelingen per 1
januari 2013 in papieren vorm verdwijnt.
Deze rubriek resteert dan uitsluitend nog in
digitale versie <www.alkmaar.nl/
mededeling- en> om plannen in te kunnen
zien. Een optimaal zicht op aangevraagde/
verleende vergunningen, wordt hiermee
beperkt.

leg van regenwater ontkoppeling in omliggende straten.
Respijthuis
Op zaterdag 10 november schonk het Respijthuis, van de Veldelaan 972, ter ere van
de dag van de mantelzorger, extra aandacht
aan deze doelgroep en mensen die zorg
nodig hebben. Door de tijdelijke opname
van zorgbehoevenden in het Respijthuis,
krijgen mantelzorgers wat tijd voor zichzelf.
Hospice
- De stichting Roparun stelde € 15.000 beschikbaar voor een nieuwe tillift en opstahulpmachine. Hiermee kunnen gasten
veel makkelijker uit bed worden getild voor
een bad of toiletbezoek.
- Tijdens de ‘Woonwaard in Actie’ ter viering van het honderd jarig bestaan van deze
wooncorporatie, gingen medewerkers aan
de slag bij het Hospice Alkmaar. Daar deden ze binnen schilderwerk.

Asielzoekerscentrum
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente Alkmaar zijn in
een intentieverklaring overeengekomen dat
dit aan de Picassolaan gelegen AZC, binnen
zeven jaar zal sluiten. Dit is uiterlijk 2019.
De gemeente heeft herontwikkelingsplannen in De Hoef en wil deze locatie in de
toekomst betrekken bij haar plannen.
Rioolhuisje
Eind oktober werd het riool van dit huisje
aan de Jan de Heemstraat schoongemaakt.
Dit zou niets te maken hebben met de aan-

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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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.
informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
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Woonwaard
In het Alkmaars Nieuwsblad van 24 oktober maakt wooncorporatie Woonwaard
bekend door de economische crisis, tien
tot vijftien werknemers te moeten ontslaan
omdat er veel minder woningen worden
verkocht. Toch focust Woonwaard haar
aandacht op die wijken waar bewoners de
leefbaarheid het laagst waarderen. Hierbij
gaat het onder andere om wijk De Hoef,
waar de corporatie de leefbaarheid wil
verbeteren met fysieke/sociale programma’s.
Kabels
- Eind oktober werd tijdens regenwater ontkoppeling werkzaamheden in de Leonard
Bramerstraat, een internetkabel beschadigd.
Bij omwonenden werkten gedurende enige
weken internet en telefonie helemaal niet,
deels of met slechte ontvangst.
- Zondagavond 4 november viel rond de
Leonard Bramerstraat en de Honthorstlaan
deels de straatverlichting uit.
Serie autobranden
- Op 24 en 25 oktober begon een serie van
nachtelijke aangestoken autobranden in de
Jongkindlaan, Tethart Haagstraat, Bloemaertlaan noord en Weenixhof. De brandweer
had op 22 oktober met een tankauto nog

proefgedraaid in de drie ontkoppelde krappe
hofjes. Kort na de branden liet de politie
weten geen onderzoek te zullen instellen.
- Op 31 oktober is in de Hobbemalaan een
brandende auto uit zichzelf gaan rijden. Het

voertuig reed met een boog tussen twee
geparkeerde auto’s tegen een coniferenhaag
aan terwijl het nog brandde. Met een vrij
hoge zekerheidsgraad kon de brandweer
concluderen dat het om kortsluiting zou
gaan.
Westrand
- De gemeente stelde in september Westrand supervisor Sylvia Karres aan ter bewaking van de ruimtelijke- en beeldkwaliteit
van de te ontwikkelen Westrand en het ondernemen van initiatieven.
- Fastfoodketen Mc Donalds komt ten zuiden van het wielerstadion, naar verwachting eind 2013 klaar. De SP wil bekijken of
de levering van biologisch dynamisch
voedsel mogelijk is.
De Driemaster
- Leerlingen van De Driemaster namen deel
aan het project (S)Cool on Wheels om te
ervaren hoe het is om te leven en te sporten
met een handicap. Zij kregen les in de gymzaal in een rolstoel.
- Het team genoot van de cultuurprijs in het
museum ‘Hermitage’ te Amsterdam en de
rondvaart door de grachten, omdat De Driemaster als school de educatie cultuurprijs
van Noord-Holland had gewonnen met hun
projecten.
Loodstripper(s)
Eind oktober werd van de Honthorstlaan
flatgebouwen 'Hoeverzicht' en 'Duinzicht'
op het platte dak van de hoofdingangen,
lood gestolen. Hierdoor ontstonden in beide
flatgebouwen lekkages, welke inmiddels
zijn verholpen door het aanbrengen van
kunststofstrippen. Deze stripacties wekte
vanzelfsprekend ook verwachtingen voor
flatgebouw 'Molenzicht'. Uit voorzorg werd
óók hier het nog aanwezige lood vervangen
door kunststof. Het dievengilde behoeft
hier nu geen nachtelijke halsbrekende toeren meer uit te halen.
Susanna Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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Zonnepanelen
Zonnepanelen. Je hoort er veel over en
ziet ze op veel plaatsen verschijnen. Na
een informatiebijeenkomst bezocht te
hebben zagen we de voor- en nadelen
van zonnepanelen, ook de milieuaangelegenheden.

W

e hadden gemerkt dat we niet de
eerste in de buurt waren die zonnepanelen hadden aangeschaft. Er waren genoeg vragen. Wat kosten de panelen? Wat
zijn de montage kosten? Wat is de terugverdien tijd? Maar het was wel iets om over na
te denken. Zeker ook omdat het een flinke
investering was van ongeveer € 2700. Uiteindelijk hebben we besloten de stap tot
aanschaf te zetten. Na rond gekeken te hebben naar leveranciers en prijzen hebben we
in gezamenlijk overleg met een derde partij
een achttal panelen aangeschaft. Uit het
gezamenlijk aanschaffen is veel voordeel te
halen. Ook is een aanvraag gedaan voor
subsidie, die verkregen is.

Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om de
terug geleverde, zelf opgewekte, stroom te
verrekenen (salderen) met het eigen verbruik. In de laatste week van oktober is de
installatie op het dak gemonteerd en in bedrijf gesteld.
We hebben tot nu toe over dertien dagen 35
Kilowatt opgewekt, dus gemiddeld toch 2,8
Kilowatt per dag. Bijna het eigen verbruik.
We kunnen bijna niet wachten op het zonnige zomerweer.

We hebben gekozen voor acht panelen, die
bij zeer zonnig weer een vermogen hebben
van zeven Kilowatturen per dag.
Over het monteren van de panelen wordt
verschillend gedacht. Het is niet alleen het
zichtbare werk, de panelen monteren op het
dak, maar ook het onzichtbare werk. Zoals
het trekken van een aparte kabel naar de
meterkast. Een iets grotere installatie met
meer vermogen vraagt om een aparte verbinding met het elektriciteitsnet. Extra
groep- en aardlekschakelaar in de meterkast. Een geschikte meter. (Deze moet overigens nog gemonteerd worden.) Het is
overigens wel leuk om te zien dat wanneer
er stroom wordt opgewekt via de panelen,
de meter terugdraait en de teller dit aangeeft.
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Hans van Veen
Leonard Bramerstraat

(persbericht)
Alkmaar, 18 oktober 2012

Ondertekening
beheersconvenant
dnoDoen
Vandaag wordt het ‘beheersconvenant
maatschappelijke opvang dnoDoen’ ondertekend door wethouder Martin Hagen
van Integrale Veiligheid (Trots op Nederland), politie Noord-Holland Noord, dnoDoen, winkeliersvereniging de Hoef, Brijder Verslavingszorg en vertegenwoordigers namens de VVE De Hoef V. Het doel
van het convenant is het scheppen van
optimale condities in relatie tot de omgeving èn het tegengaan van overlast voor
en door betrokkenen.

G

emeente Alkmaar vindt het belangrijk
dat kwetsbare burgers worden ondersteund. Deze ondersteuning is erop gericht
om burgers zo zelfstandig als mogelijk deel
te laten nemen aan de samenleving. Dat
geldt ook voor de opvang van dak- en thuislozen.

dnoDoen
dnoDoen (Het Heem) vangt in de Hoef daken thuislozen op. dnoDoen biedt deze mensen opvang en begeleiding om hen te helpen
hun leven weer op te bouwen om daarmee
zelfstandig in de maatschappij te kunnen

functioneren. Zo kent dnoDoen verschillende voorzieningen waaronder de Nachtopvang en het Trainingshuis voor zwerfjongeren. Het trainingshuis biedt een zwerfjongere begeleiding tijdens het verblijf èn er
wordt gewerkt aan een vervolgoplossing op
basis van een begeleidingsplan. Dit vraagt
de nodige inspanning, maar past in de visie
van het college van B&W om mensen te
helpen hun leven weer op te bouwen.
De ondertekening vindt plaats op woensdag
18 oktober om 14.30 uur in het stadhuis
van Alkmaar, Langestraat 97.

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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Verslag
Open huis
Wijksteunpunt De
Alkenhorst
Aan het einde van de afgelopen zomer
werd het nieuwbouw project De Alkenhorst met 37 appartementen en een Wijksteunpunt als ‘Huis van de Wijk’, aan de
Schelfhoutlaan 4 opgeleverd. Na de inrichting van het Wijksteunpunt was de
tijd aangebroken voor een open huis.
Zodoende konden wijkbewoners niet alleen de buitenkant, maar nu ook de binnenkant bewonderen.

D

e feestelijke open dag vond plaats op
zaterdag 24 november 2012 van 10.00
- 13.00 uur. Veel wijkbewoners maakte
gebruik van de uitnodiging voor deze open
dag. Jammer genoeg was door een misverstand de huis-aan-huis bezorging van de
uitnodigingen voor de bewoners van de flats
langs de Honthorstlaan, de hofjes en een
aanleunwoning van De Vleugels, over het
hoofd gezien. Onze excuses hiervoor. We
hopen dat u alsnog de tijd zult nemen om op
eigen gelegenheid ons prachtig nieuwe gebouw te bewonderen. Wij zijn open op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Op aanvraag ook in de avond en tijdens weekenden. Telefoon 072-303 00 09.
Aanwezig op de open dag waren de zich
presenterende en tevens kantoorhoudende
huurders van het Wijksteunpunt: WonenPlus Alkmaar, Evean Thuiszorg en steunpunt beheerder de stichting Servicepunt
voor Welzijn en Cultuur. Ook buurman
Zorgcirkel De Vleugels nam van deze gelegenheid gebruik om zich te presenteren.
WonenPlus biedt praktische dienstverlening
en persoonlijke ondersteuning aan senioren,

zij beschikken over de linkerzijde van het
gebouw. Evean gaat haar kantoor, rechts
achterin de centrale hal, alleen gebruiken
als uitvalsbasis voor thuiszorg in De Hoef.
Er worden geen spreekuren gehouden.
De centrale hal inclusief de ontvangstbalie
is een belangrijke ontmoetingsplek met als
faciliteiten een leestafel, gezellig een kopje
koffie of thee drinken om met wijkbewoners in contact te komen, of plaatsnemen
achter de computertafel om te internetten.
Buiten de vaste gebruikers en de centrale
ontmoetingsruimte om zijn aan de rechterzijde de overige ruimten - de zalen Arend,
Buizerd en Kiekendief - in variabele afmetingen verhuurbaar voor onder andere te
ontplooien initiatieven uit de wijk, verenigingen of éénmalig te organiseren evenementen zoals een vergadering, verjaardag
of een ander feest.
Verder zoekt het wijksteunpunt nog vrijwilligers zoals gastvrouwen en gastheren.
Aanmelding bij:
I. Preenen (WonenPlus Alkmaar)
telefoon 072-511 33 85 of e-mail
<i.preenen@wonenplusalkmaar.nl>
Wij hopen u binnenkort te kunnen verwelkomen en wensen u wijkaanvullende bezoeken toe in het ‘Huis van de Wijk’.
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Rob Idzerda/projectleider
Stichting Servicepunt voor
Welzijn en Cultuur
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Neuro Emotionele Integratie (NEI)
de oplossing voor zowel fysieke als emotionele klachten
De NEI-methode biedt een simpele, snelle en eenvoudige manier om emotionele
blokkades uit het verleden op te lossen. Met behulp van spiertesten en
communicatie met het onderbewuste wordt duidelijk wat er in het verleden
gebeurd is dat je er nu van weerhoudt een volledig functioneel en gelukkig leven
te leiden. NEI kan je bevrijden van emotionele blokkades en de weg vrijmaken
voor genezing, groei en ontwikkeling.
De cellen in je lichaam hebben een geheugen van elk detail van je leven. Soms
raken onopgeloste zaken op de achtergrond van je gedachten zonder dat je er
nog bewust van bent. Deze zaken kunnen echter je gezondheid beïnvloeden. Met NEI brengen we de onverwerkte zaken aan het licht en gebruiken we
een simpele adem techniek waarbij de linker en de rechter hersenhelft in communicatie raken. Dit bevrijdt het zelfhelende vermogen van het lichaam en
maakt verandering mogelijk.
NEI is een krachtige methode die succesvol is gebleken bij vele uiteenlopende
klachten, zoals leerproblemen, gebrek aan discipline, onhandelbaar zijn, gebrek
aan zelfvertrouwen, examenvrees, ongelukkige relaties, blessures, nagelbijten,
roken, overgewicht, hoofdpijnen, astma, eczeem en stress.
Kom naar de informatie avond en ervaar zelf wat NEI voor je kan betekenen.

Informatie avond NEI
vrijdag 14 december, 19:30 uur
gratis toegang, graag vooraf aanmelden
via info@natuurgeneeskundigcentrum.nl of via 072-531 46 04
De Vliegerstraat 1G
1816 KD Alkmaar
2e verdieping van het
Medisch Centrum, hoek
Jan de Heemstraat – De
Vliegerstraat

www.natuurgeneeskundigcentrum.nl
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Ons Buurthuis dicht?
Nee!
Buurthuis Alkmaar West aan de Mesdaglaan bestaat al bijna veertig jaar en is
een ontmoetingsplek en buurtactiviteitencentrum voor iedereen in deze wijk. Je
kunt naar het buurthuis voor de huiskamer, het jongerencentrum, de zithoek,
het computerlokaal, de film, de rommelmarkt en voor tal van cursussen. Althans
nu nog!

N

aast De Vleugels komt er in het nieuwe gebouw op de begane grond aan
de Schelfhoutlaan het zogenaamd Wijksteunpunt ‘De Alkenhorst’. Hier zal een
aantal activiteiten worden geboden die nu
nog in het Buurthuis worden georganiseerd.
Maar... als het Buurthuis moet sluiten en de
activiteiten naar het Wijksteunpunt gaan
heeft dat veel gevolgen. Ten eerste zijn de
ruimtes (met name de grote zaal) in het
Wijksteunpunt een stuk kleiner. Voor grotere activiteiten zoals een Rommelmarkt of
Line Dance is er geen plek. Ten tweede (dat
is begrijpelijk naast een verzorgingshuis) is
er geen ruimte voor jongerenactiviteiten en
activiteiten die iets meer geluid dan gemiddeld produceren. En dan wordt het allemaal
ook nog eens een stuk duurder doordat de
huurprijzen fors omhoog gaan!

derneming. Een Bewonersonderneming is
een echt bedrijf dat ook winst moet maken.
De winst vloeit echter weer terug in de onderneming, dus in de buurt of wijk.
Hoe kun je ons steunen?
Door actief met ons aan de slag te gaan. De
initiatiefgroep is op zoek naar vrijwilligers!
Wil je helpen met een activiteit te organiseren? Wil je een cursus of les geven? Ben je
handig en wil je de handen uit de mouwen
steken voor het onderhoud van het Buurthuis? Wil je graag meepraten over het
Buurthuis, over de activiteiten of het beleid
(bestuur)? Pak dan nu je kans en neem contact op met

De initiatiefgroep `Red het Buurthuis`
maakt zich hard voor het behoud van alle
activiteiten voor alle groepen in de wijk. De
gemeente lijkt voor nieuwe ideeën rondom
beheer van buurthuizen door bewoners open
te staan. Dat biedt een kans om het Buurthuis te behouden. Maar er is nog een hoop
werk te doen en uit te zoeken. De gemeente
zou graag zien dat een grote groep buurtbewoners zelf voor de activiteiten en het reilen en zeilen van het Buurthuis zorgt. De
gemeente noemt zo`n groep BewonersonNovember 2012

Erica Dominicus
Tel. 06-504 049 90
<e.dominicus@upcmail.nl>
MOLENWIEKJE
1887-2012

ESPERANTO
werpt al 125 jaar
een ander licht op de wereld
Miljoenen mensen spreken
deze taal. En U? Informatie:

www.esperanto-info.nl
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Nieuws van
De Vleugels

Wijkkerk Pius X

Cadeautjesmarkt
Op woensdag 21 november was er in de hal
van De Vleugels een cadeautjesmarkt.
Iedereen op zoek naar een leuk cadeautje
voor een verjaardag of Sinterklaas kon een
kijkje nemen bij deze met zorg ingerichte
kramen. Men vond er prachtig keramiek,
sieraden en allerlei zelfgemaakte snuisterijen en kaarten. De handwerkclub van De
Vleugels had ook dit jaar allerlei leuke
knuffels en andere handwerken gemaakt die
ook op de markt werden verkocht. In de
middag draaide het rad van avontuur en kon
men iets gebruiken in het restaurant.
Overige activiteiten in De Vleugels waarbij u als buurtbewoner van harte welkom bent!
Dinsdag 11 december 14.15 uur: Optreden
van klassiek pianist Zsolt Bognar. Kosten:
€ 2,50 inclusief consumptie
Zondag 16 december 14.30 uur: Optreden
van Gerda Govers en Wil Luiken met een
sfeervol Kerstprogramma. Kosten: € 2,50
inclusief consumptie
18 januari, 15 februari: Happy Hour
Tineke Verwer

- Op 17 november werd subdiaken Jeroen
de Wit gewijd tot diaken in de Bavo kathedraal te Haarlem door monseigneur J. Punt.
Hij gaat zich inzetten voor de kerken in
Alkmaar-Centrum en Bergen.
- Dag van de Dialoog op woensdag. 7 november. Veel kerken deden mee, ook scholen verspreid over de stad. Tijdens lunchtijd
ging je met elkaar een tafelgesprek aan over
wat je kunt doen om de binding in de stad te
versterken.
- 28 november om 14.00 uur werd er een
film ‘The Vision’ vertoond over de jeugd
en het kloosterleven van Hildegard von
Bingen.
- De jaarlijkse Grote Kerstpakketten Actie
inzameling via de HH. Matthias- Laurentiusparochie tijdens het weekend van 15 en
16 december, heeft als doelgroep dak- en
thuislozen in de dagopvang uit 'De Inloop' (centrum), maar ook uit het wijkgebonden sociaalpension met nachtopvang en
tevens crisiscentrum 'Het Heem', Jan
de Heemstraat 7. De werkgroep Kerstpakketten Actie doet graag wat suggesties voor
de te vullen kerstpakketten voor Het Heem:
(maaltijd)soep, macaroni, cocktailworstjes,
(vacuüm) kaas, ontbijtkoek, potjes groente,
koekjes, chocolaatjes, snoepgoed, sapjes,
vruchtenconserven, ragout (bakjes), visconserven, tandpasta, tandenborstels, toiletzeep, shampoo, doucheschuim.
EHR
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Kerstactiviteiten in
De Vrijheidskerk
Kerstmiddag voor ouderen en andere
belangstellenden
Donderdag 20 december is er het jaarlijkse
kerstfeest voor u in de kerkzaal van de Vrijheidskerk bij de kerstboom, onder de sterren. Ds. Nielspeter Jans neemt ons mee in
zijn ‘schilderachtige’ verhalen. Het thema
is: Koning te kijk, Wijzen in beeld.
Het programma sluit hierop aan met gedichten, Bijbellezing en muziek. Natuurlijk zin-

gen we met z’n allen, op orgel/piano begeleid door Dries Post en er is solozang van
Caroline Wiggelinkhuizen en Thea Mustamu. Fozia Saleem, wonend in De Vluchthoef levert met haar sitar ook een muzikale
bijdrage. Er zijn pauzes, waarin we naast
van koffie, thee, chocomel en lekkers genietend, ook met elkaar kunnen praten.
Om 14.00 uur gaat de kerk open, staat de
koffie klaar en om 14.30 uur begint het
programma. Wilt u er ook bij zijn? U kunt
zich opgeven bij Winnie ter Veen tel. 785
15 60, Joke den Hengst tel. 511 39 75 of
Joke van den Bos tel. 58 94 914. U kunt
dan tevens aangeven of u gehaald en gebracht wilt worden. Wij horen graag van u
en neem gerust iemand mee.
Kerstnachtdienst op 24 december.
Project X
De Kerstnachtdienst begint om 21 uur. De
cantorij zal haar muzikale medewerking
verlenen.
We komen bijeen om het geboorteverhaal
van Jezus weer te horen. Er treden wijzen
aan. Wijzen uit het oosten. Of zijn het koningen? Zijn het er drie? Wie zijn het eigenlijk? Hadden ze op Facebook gelezen,
dat er een feest georganiseerd zou gaan
worden, een feest met een open uitnodiging? Het thema: ‘Project X’. ’t Kan dus
druk worden. U bent van harte welkom!
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2
Ingvild van den Bos
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
November 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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De Zonnebloem is er
speciaal voor u
U heeft misschien wel eens van De Zonnebloem gehoord? Of u heeft de reclamespotjes gezien op televisie? Maar wist u
dat er hier in onze buurt, De Hoef, ook
een afdeling is van deze landelijke vereniging die zich inzet om het leven van
mensen die daar behoefte aan hebben,
wat draaglijker te maken. Mensen, jong
zowel als oud, die door ziekte, handicap
of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en mede daardoor in
een sociaal isolement dreigen te komen.

D

e Zonnebloem is een landelijke vereniging met 1500 afdelingen en ruim
40.000 vrijwilligers. Hier in De Hoef is
onze afdeling Alkmaar-Stad al tientallen
jaren actief en telt momenteel zo’n zeventig
gasten. Dertig vrijwilligers doen het bezoekwerk en onderhouden het (ook sociale)
contact.

letjesmiddag maar we organiseerden dit jaar
ook een boottrip, een rondvaart door Amsterdam, een rit per treintje door Bloeiend
Zijpe en zo meer.”
Kortom, de Zonnebloem biedt mogelijkheden om contacten te leggen en er op uit te
trekken, en geeft weer een plezierige impuls
aan het leven. Het kan eenzaamheid doorbreken of verminderen en draagt bij aan de
kwaliteit van het leven.
Wie meer wil weten over dit mooie werk, of
gast dan wel vrijwilliger wil worden, kan
contact opnemen met de secretaris van
‘Alkmaar-stad’ mevrouw W. Doodeman,
tel.072-5116870 of e-mail:
<w.pepping@hetnet.nl> of met de voorzitter de heer J. Rol, Willem Bartiusstraat 36,
1816 HD Alkmaar, tel.072-512 56 27 of email: <j.rol4@kpnplanet.nl>

Jan Rol, voorzitter van de afdeling, benadrukt dat De Zonnebloem geen zorginstelling is: ,,Aan het lidmaatschap zijn geen
kosten verbonden, maar voor de diverse
activiteiten die we organiseren vragen we
alleen een kleine bijdrage. Vaste onderdelen zijn jaarlijks onze theatermiddag, de
winkelmiddag, het kerstconcert en de spel-

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
40
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De
Moreelse
straat

21-08-2012
tot
09-11-2012
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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 Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn per jaar (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>
Kees Niesten, tel. 06-416 362 92
<kees.niesten@kern8.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: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A
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
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
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. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <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, Beheerder: 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, <nkool@alkmaar.nl>
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
567 55 45, <reserveringen@servicepunt.org>
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
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, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

...............................................................................................
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 betalingsverzoek, directe betaling op rek 3764.99.516

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
44

November 2012

November 2012

45

46

November 2012

