November 2015

3

4

November 2015

Martien de Bruijn,
Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar,
tel: 511 35 40,
e-mail: <voorzitter@geestmolen.nl>

De Geestmolen is een kwartaaluitgave
van vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ in Alkmaar. Dit blad wordt
in een oplage van 1100 exemplaren huisaan-huis bezorgd. Het verspreidingsgebied staat achterin dit blad.
Eén en twintigste jaargang, nummer 3,
November 2015
Redactie:
Martien de Bruijn, John Does, Susanna
Kropf
Met bijdragen van:
Gertruud Bakker, Vincent Beuling, Ingvild
van den Bos, Martien de Bruijn, Ida Diduksman, Jan Geerts, Eleonora Hoekstra,
Rens Kleverlaan, Anke Krätzschmar, Susanna Kropf, Hadewich Richter, Simone
Schmidt, Yvonne de Weerdt,
Vormgeving, tekstverwerking, fotografie:
Martien de Bruijn
Redactieadres, Advertenties:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, tel: 072-511 35 40,
<redactie@geestmolen.nl>
Druk:
CopyCentre Alkmaar
Distributie:
John Does (distributie met hulp van diverse
vrijwilligers) tel: 511 87 60
Rabobank: NL93 RABO 0376 4995 16
KvK ingeschreven onder nr. 40637547
Volgende uitgave: februari 2016
Bijdragen voor deze uitgave kunnen tot
uiterlijk 8 februari 2016 ingeleverd worden
op het redactieadres, liefst digitaal.

Bestuur

Voorzitter:

Secretaris:
Susanna Kropf,
Weenixhof 47,
1816 KN Alkmaar,
tel: 515 18 52,
E-mail: <secretaris@geestmolen.nl>
Penningmeester:
Rens Kleverlaan,
Bloemaertlaan 182,
1816 KE Alkmaar,
tel: 511 48 96,
E-mail: <penningmeester@geestmolen.nl>
Website: <www.geestmolen.nl>

Inhoud
 Van de voorzitter
 De Hoef XL
 Crematorium
 De Vleugels
 Verkeersveiligheid
 Het Heem
 Vluchtelingen
 Wijkagent
 Ambassadeur Verdraagzaamheid
 Hoef Cocktail
 Kerken nieuws
 De Alkenhorst, Respijthuis
 De Vleugels, WC De Hoef
 Zorg voor elkaar
 Telefoonnummers en adressen

November 2015

4
6
8
10
13
18
20
23
25
27
33
36
38
40
41

5

Beste buurtbewoners van De Hoef
'Geestmolen'
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' organiseert met hulp van onze werkgroep De Feestmolen voor de derde
keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit evenement vindt weer plaats in het huis van de
wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 op
zondag 10 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd, dus
niet alleen de leden van het Buurtoverleg en
haar begunstigers. Hapjes en drankjes worden geserveerd door de gastvrouwen en
gastheren van De Alkenhorst. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken hebben
we weer de ‘swinging’ viermans jazzformatie ingehuurd genaamd: ‘Just Jazz’, evenals

afgelopen jaar. Deze band begint zo'n beetje ons huisorkest te worden, mede door de
positieve reacties van de wijkbewoners. Dit
alles is mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de Bewoners Initiatieven van
wijk West. We rekenen er op velen van u
die zondag te ontmoeten.
Informatieborden
Omdat ons blad vier keer per jaar uitkomt
en er vaak heel veel te melden is tussendoor, hebben we een website en sinds enige
6

jaren twee informatieborden geplaatst vlak
bij de speelplaatsen langs de Honthorstlaan
en de Willem Hedastraat. Het nieuws en de
oproepen in de kasten wordt bijna wekelijks
vernieuwd en is vaak zeer de moeite waard
om bij stil te staan en te lezen. Jammer genoeg is het infobord bij de Willem Hedastraat afgelopen zomer door een vallende
tak onbruikbaar geworden. We zijn recentelijk geïnformeerd dat de gemeente het bord
spoedig wil laten repareren.
Moeder en kind beeld
Na de oud en nieuw vieringen ontdekten we
begin januari 2015 dat ons prachtige moeder en kind beeldje in het parkje langs de
Honthorstlaan flink beschadigd was. Het
kinderhoofdje ontbrak volledig en onder het
hoofd van moeder zat een flinke scheur.
Gelukkig bood de maker van het beeld, Riet
van Veen, onmiddellijk aan het beeld te
restaureren. Intussen staat het beeld weer in
volle glorie. En is te bewonderen in het
parkje met geheel nieuwe kleuren. Hartelijk
bedankt Riet.
Website: <www.geestmolen.nl>
De website wordt door webmaster Piet Aay
regelmatig voorzien van nieuwtjes over

November 2015

Buurtagenda 2015/2016
Zaterdag 28 november, Speelgoedmarkt winkelcentrum De Hoef vanaf 10.00 - 17.00 uur
Zondag 29 november, Gaaf Groen cadeautjesmarkt, Meerweg 11 van 11.00 - 17.00 uur
Zondag 29 november, 'De wijk op reis' deel 2 drie-rivierencruise, De Alkenhorst, 14.00
uur
Maandag 30 november, kledingverkoop Modehuis Meijssen, De Vleugels, 14.15 uur
Dinsdag 8 december, creatieve ochtend, kerkgemeenschap 'Bij de Bron', 10.00 uur
Woensdag 9 december, laatste IVN wandeling, vertrek De Alkenhorst om 13.15 uur
Vrijdag 11 december, kerstoptreden door koor 'Starlight', De Vleugels, 14.15 uur
Zaterdag 12 december, kerstpakketten inzameling voor o.a. Het Heem voor/na vieringen
kerken HH. Matthias-Laurentiusparochie
Zaterdag 12 december, Happy Hour, De Vleugels, 16.00 uur
Zondag 13 december, kerstpakketten inzameling (zie 12/12) en St Josephkerk
Vrijdag 18 december, Gaaf Groen Kerstdorp, Meerweg 11 van 11.00 - 17.00 uur
Vrijdag 18 december, kerstrepertoire Oekraïense koor 'Harmonia', De Vleugels, 14.15 uur
Zaterdag 19 december, festival 'Kerst in De Hoef', winkelcentrum De Hoef vanaf 10.00
uur
Zaterdag 19 december, Gaaf Groen Kerstdorp, Meerweg 11 van 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 19 december, kerststukjes maken, De Vleugels, 15.00 uur
Zondag 20 december, Gaaf Groen Kerstdorp, Meerweg 11 van 11.00 - 17.00 uur
Zondag 20 december, festival 'Kerst in De Hoef' winkelcentrum De Hoef vanaf 12.00 uur
Dinsdag 22 december 2015, Senioren kerstmiddag in de Vrijheidskerk van 14.00 - 16.15
uur
Zondag 10 januari 2016, Nieuwjaarsreceptie De Geestmolen in de Alkenhorst, 15 - 17 uur
Dinsdag 26 januari 2016, High Tea in De Alkenhorst om 13.30 uur
Woensdag 27 januari, film 'Bridges of Madison County', Pius X kerk, 14.00 uur, volgende
film 24/2

Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2016 toe .... want we
zien elkaar toch op 10 januari tijdens de
Nieuwjaarsreceptie?
Martien de Bruijn
voorzitter

onze wijk. Ook vindt u daar regelmatig een
nieuwe stelling waarop u kunt reageren.
Hoewel het ons aan bezoekers van de website niet ontbreekt (ruim 3000 hits per
maand) zouden we graag zien dat er meer
deel werd genomen aan onze enquêtes.
November 2015
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De Hoef XL
De nieuwbouw is in volle gang en de verkoop gaat boven verwachting. De symbolische ‘eerste paal’ is geslagen. Het zijn
ook mooie grondgebonden woningen. In
De Geestmolen van mei 2015 werden enkele punten van aandacht bij deze
nieuwbouw al aangegeven. Inmiddels is
er na aandringen van het Buurtoverleg
contact geweest met de gemeentelijke
projectleider Ritske Velstra.

O

p 13 oktober heeft wethouder Elly
Konijn de eerste symbolische paal
geslagen voor de vijf en dertig te bouwen
woningen aan de Jan de Heemstraat in aanwezigheid van toekomstige bewoners en
overige genodigden. Na afloop sprak de
wethouder tijdens de borrel in Tjarda de
aanwezigen toe. Het betreft hier grondgebonden woningen op een A-locatie wat
redelijk uniek is. Vanuit de overheid wordt
aangedrongen op meer woningen in de
vorm van appartementen. Landschapsarchitect Donker zal de ruimtelijke inrichting
vormgeven. Het is de allerlaatste fase van
‘Plan Geestmolen’ en bijna alle woningen
zijn al verkocht.
Overleg
Ondanks al dit moois heeft het Buurtoverleg toch nog enkele vragen. Op 10 oktober
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vond uiteindelijk het overleg met de gemeente plaats over de openstaande punten.
Namens de gemeente waren wijkconsulenten Nelleke Kool en Annemiek Benjamin
alsmede projectleider Ritske Velstra aanwezig. Namens het Buurtoverleg was ondergetekende aanwezig. Het bestuur van de VVE
'Meidoorn' ontbrak. Er was door de gemeente nog wel gemaild en ingesproken
maar helaas zonder tijdige reactie.
Punten van aandacht
De volgende punten stonden op de agenda:
1. De locatie van het huidige speelveldje.
2. Wordt er geheid of geboord.
3. Wordt het fietspad doorgetrokken.
4. Ingang parkeergarage.
5. Windvang molen.
6. Eenrichtingsverkeer Jan de Heemstraat.
Speelveldje
De locatie van het huidige speelveldje zal
door de nieuwbouw verplaatst of veranderd
moeten worden omdat deze te dicht op de
nieuwbouw staat. Inmiddels wordt er geheid. Tijdens het heien en betonstorten werd
het speelveld achter bouwhekken geplaatst
omdat het vanwege de bouw té onveilig is
voor spelende kinderen. Als de bouwput
klaar is zal het hek verplaatst worden zodat
kinderen hier tijdelijk weer kunnen spelen.
Verschillende speeltoestellen staan te dicht
op de bebouwing. Alle speeltoestellen zullen verwijderd worden en een nieuwe plaats
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krijgen. Speeltoestellen zijn in overleg met
de VVE De Meidoorn aangeschaft. De gemeente verzekert dat alles terug komt op de
huidige strook!
Heien of boren?
Er is gekozen om te heien mede omdat dit
veel goedkoper is. Het is aan de bouwer om
de omliggende bebouwing te schouwen en
eventuele heischade die ontstaat te vergoeden. Bewoners in de directe omgeving zijn
middels een brief geïnformeerd. De ondergrond bestaat uit veen en zandlagen die
trillingen kan versterken. Er is eerder geheid zonder enige schade. Men verwacht
dat er alleen tijdelijk geluidsoverlast is van
het heien zelf.
Fietspad
Er is onduidelijkheid over de status van het
later toegevoegde doorgetrokken fietspad
vanuit het Fritz Conijntunneltje. (Zie het
artikel Verkeersveiligheid op bladzijden 1517 in dit blad).
Ingang parkeergarage
In eerder overleg met Niel Klijn van de
afdeling Verkeer van de gemeente zijn al
afspraken gemaakt over de ingang en tot
hoe ver de Jan de Heemstraat tweerichtingsverkeer wordt. Zie het artikel verkeersveiligheid van afgelopen mei.
Er is een hoogteverschil in de Jan de Heemstraat en het Buurtoverleg vraagt zich af tot
hoe ver de weg verhoogd gaat worden. De
gemeente geeft aan tot aan de De Vliegerstraat de weg te verhogen. Bij de kruising
met het Fritz Conijntunneltje zal een verlaging plaatsvinden om de snelheid in de Jan
de Heemstraat eruit te halen. Op de vragen
hoe het moet met de aanleg van parkeerplaatsen en de bestaande uitrit van de kerk
geeft de gemeente aan dit mee te zullen
nemen in het uiteindelijke ontwerp dat in
een later stadium voorgelegd zal worden.

windvang molen’. De gemeente heeft met
het Buurtoverleg afgesproken dat voor De
Hoef XL er alleen een extra bouwlaag langs
de Jan de Heemstraat zou kunnen komen.
De optie voor een extra bouwlaag staat
echter overal ingetekend. Het Buurtoverleg
gaat er vanuit dat dit een vergissing vanuit
de gemeente is en dat de gemeente haar
afspraken in deze (alsnog) nakomt. In het
betreffende gebied zou een vierde bouwlaag niet mogen. Waarom is dit niet als eis
vastgelegd?
De gemeente geeft aan dat in de aanvraag
van de bouwvergunning primair uitgegaan
is van drie bouwlagen. Een ieder mag natuurlijk een aanvraag doen voor een opbouw mits deze voldoet aan de bouwvoorschriften. Er is sprake van voortschrijdend
beleid en de gemeentelijke juristen zien
geen noodzaak tot het vastleggen van een
eis zoals het Buurtoverleg voorstelt. Bij een
aanvraag voor een vierde bouwlaag in dit
gebied staat het een ieder als direct betrokkene vrij hiertegen bezwaar aan te tekenen.
Handhaving éénrichtingsverkeer
Inmiddels zijn (op verzoek van het Buurtoverleg) in de Jan de Heemstraat pijlen
aangebracht. Vanwege de bouw is er tijdelijk tweerichtingsverkeer. Er zal een nieuw
bestek komen over de uiteindelijke situatie
vanuit de afdeling Verkeer van de gemeente. Na afronding van alle werkzaamheden
en opheffen van het tijdelijk tweerichtingsverkeer zal er pas sprake kunnen zijn van
handhaving.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Windvang molen
In de Nota van Uitgangspunten is het volgende opgenomen: ‘Het windrecht van de
Geestmolen is aan de gemeente Alkmaar
verkocht. Desondanks blijft het zaak om in
ruimtelijk opzicht rekening te houden met
November 2015
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Hoger beroep
crematorium gesteund door College
Het Alkmaarsche college steunt de projectontwikkelaar in zijn hoger beroep bij
de Raad van State en heeft met succes
van de gemeenteraad een ‘verklaring van
geen bedenkingen’ gekregen. Met deze
‘reparatie’ hoopt het college alsnog een
kans te maken dat het crematorium aan
de Meerweg 11 er kan komen.
‘Voorlopig’ van de baan
De rechter heeft de omgevingsvergunning
voor de bouw van een crematorium vernietigd. Niet alleen heeft de gemeente de procedures niet goed doorlopen ook het nut en
de noodzaak voor een crematorium op deze
plaatst waren niet aangetoond om tot een
dergelijke zware ingreep in het bestemmingsplan te komen. Zoals in de vorige De
Geestmolen al is aangegeven zou de gemeente een gedeelte van de tekortkomingen
kunnen ‘repareren’. Het college heeft dit
met beide handen aangepakt. Met een
‘definitieve verklaring van geen bezwaar’
geeft de gemeente te kennen dat er wat de
gemeente betreft definitief geen relevante
bezwaren bestaan omdat alle bezwaren
weerlegd of niet ontvankelijk zijn. Hiermee
zou op dat gebied niets de komst van een
crematorium in de weg staan.
Gemeenteraad
Groen Links heeft altijd al aangegeven voor
behoud van het kwetsbare groen van het
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buitengebied van De Westrand te zijn Na
breed overleg is dit unaniem door een vorige gemeenteraad vastgelegd in het bestemmingsplan. Een gebouw van zeventien meter hoog op een locatie dat zicht moet bieden op de groene buitenruimte past niet.
Omwonenden zijn tegen de komst, evenals
Behoud historisch landschap BES, gemeente Bergen en Heiloo, en uitvaartmaatschappij DELA. Hun bezwaren worden gedeeld
door Gls, PvdA, BAS en de Seniorenpartij.
De coalitiepartijen steunden zoals verwacht
hun college. Leefbaar Alkmaar steunde het
college omdat de rechter aan het college
opdracht zou hebben gegeven om de tekortkomingen te ‘repareren’ en zij dus niet tegen de rechter in kon gaan.

De oppositiepartijen gaven aan dat er maar
gekozen kon worden voor één locatie. Het
onderzoek met als uitkomst dat het nergens
anders kan komen, was namelijk nog niet
afgerond. Waarom moet de gemeenteraad
overhaast besluiten nemen op onvolledige
informatie?
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl

Noodzaak
Het college probeert nog aan te tonen waarom er binnen de gemeente Alkmaar en
nergens anders een geschikte locatie mogelijk is voor een crematorium. Een nieuwe
stedelijke voorziening binnen een landelijk
gebied is alleen toegestaan als ‘de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in
een actuele regionale behoefte’ en er in de
regio nergens anders een geschikte locatie
is. Het is aan de projectontwikkelaar om het
onafhankelijk onderzoek dat aantoont dat er
voor crematoria in de regio al een overcapaciteit is dit te weerleggen. Er is ruim voldoende aanbod in de regio vanwege de crematoria in onder andere Heerhugowaard,
Schagen, Purmerend en Zaandam.
Politiek
OPA gaf aan dat vijf en zeventig procent
van de inwoners van Alkmaar voor een crematorium ‘op loopafstand’ is. Terecht werd
opgemerkt dat hier niet gesproken is over
de impact die de beoogde locatie heeft. Iedereen wil wel een station op loopafstand.
November 2015
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Verbouwimpressie
De Vleugels
De laatste info ronde op maandag namiddag 9 november 2015 werd druk bezocht in het restaurant van De Vleugels.
Het is nu officieel dat dit zorgcomplex in
2016 verbouwd gaat worden, want de
handtekeningen zijn inmiddels gezet.
Wat volgt is een complexe verbouwing
van enige jaren met bewoners/
medewerkers als het meest lijdend voorwerp.

D

e hele dag door werden er voor de
eigen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en als laatste de bewoners uit de
Merel/Zwaluw (aanleunwoningen), Alkenhorst, en Residence Hoevervaart, informatie sessies gehouden over de toekomstige
verbouwing van De Vleugels, Terborchhof
1. Alle/dezelfde (in-)externe info voorzieningen door Fred Koelmans/Projectleider
bouw & groot onderhoud en Jeannette
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Streefland - du Mee/Manager zorg en
dienstverlening, werden op één dag afgehandeld. In januari 2016 wordt begonnen
met de voorbereidingen om een aanvang te
kunnen maken met hoofdzakelijk een interne verbouwing voor mìnder maar wèl zelfstandiger huurders. De Zorgcirkel tracht om
voor hen de overlast tot een minimum te
beperken.
Reden verbouwing
De nog huidige versie van De Vleugels dateert uit 1995. Verder verplicht een veranderend regeringsbeleid om langer thuis te
blijven wonen en zo nodig van daaruit zorg
te organiseren. Hiervoor moet er in De
Vleugels méér individuele woonruimte beschikbaar komen om de zorg thuis zo lang
mogelijk te kunnen blijven aanbieden,
waarmee zorg ook centraler in de wijk zal
worden gerealiseerd (voorbeeld toekomstige Wijkplein = wijksteunpunt). Na afloop
van de verbouwing zullen intramurale zorg
en thuiszorg gemixt worden aangeboden, ter
afbouw van cliënten met een langdurige
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zorgindicatie. Mogelijk moeten medewerkers worden omgeschoold.
Stappenplan
Vanaf januari 2016: voorbereidingen tot de
verbouwing (tijdelijke verschuiving van
materialen en voorzieningen) voor de transitie naar totaal zes en zestig huurwoningen
in de sociale sector.
Resterend 2016: Op de Begane Grond (zie
tekening links) verbouwing van het Restaurant met verbinding naar buiten toe, het
centraal te liggen Wijkplein met tal van
voorzieningen/faciliteiten (nieuw: zithoek
en linnen innamepunt) en een hierop uitkomende tweede entree (nieuwe hoofdingang
met receptie) aan de kant van de Schelfhoutlaan. Rond de bestaande ingang (dan
alleen voor toekomstige woningen) worden
nog extra woningen gebouwd. De transitie
van woningen op de vijfde en vierde verdieping.
2017: transitie van woningen op de derde en
tweede verdieping.

2018: transitie van woningen op de eerste
verdieping.
Tijdens verbouwing
Het is de bedoeling om De Vleugels te veranderen maar tegelijkertijd met behoud
van een zo lang mogelijke aanbod van zorg
en gebruikmaking van de voorzieningen,
door tijdelijke herschikkingen. Bij te veel
overlast kan er gedacht worden aan een
dagje uit. Bewoners, medewerkers en de
Cliëntenraad worden betrokken bij de verbouwing. Een wekelijks spreekuur van de
Manager Zorg en Dienstverlening en een
tweewekelijkse Nieuwsbrief zullen volgen.
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Susanna E. Kropf
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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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Verkeersveiligheid
in de buurt
Er is nog altijd veel te doen om de verkeersveiligheid in de buurt. Of het nu
gaat om ‘rammelende punaises’, parkeren in een draaicirkel of het wel of niet
doortrekken van het fietspad vanuit de
Fritz Conijntunnel. Bijgevoegd een update van de stand van zaken
Punaises
De ronde, uit steentjes bestaande, verhogingen op de kruispunten, in de volksmond ook
wel ‘rammelstroken’ genoemd, heeft al
meermalen geleid tot gevaarlijke verkeerssituaties. Dit omdat fietsers de punaises zo
veel mogelijk proberen te omzeilen. Ook
zijn er al enkele fietsers onderuit gegaan op
de punaises. De gemeente erkent de gevaarlijke situatie van de ‘rammel punaises’ en
inmiddels zijn twee van de elf ‘punaises’
vervangen. Op de vraag wanneer de overige
punaises in de buurt vervangen worden
(Bloemaertlaan, Honthorstlaan en Terborchlaan) kon de beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente nog geen antwoord
geven. Hij wilde eerst overleg met de gebiedsconsulent en de wegbeheerder.
Parkeren in een draaicirkel
Aan het einde van de doodlopende straten
Tethart Haagstraat en Weissenbruchstraat
zijn zogenaamde draaicirkels (keerpunten)
aangebracht waar auto’s kunnen keren en
waar het niet de bedoeling is dat er geparkeerd wordt. Het Buurtoverleg heeft al bij
de planning, aangedrongen op voldoende
parkeerplaatsen met parkeervakmarkeringen
om te voorkomen dat er fout geparkeerd
wordt. Ook gele stoepmarkeringen kunnen
helpen het foutparkeren tegen te gaan. De
gemeente heeft aangegeven dat er voldoen-

de parkeerplaatsen zijn, zeker als bewoners
hun auto in of voor de daarvoor bestemde
garages parkeren. Toch blijkt dat enkele
bewoners hun auto’s parkeren in de draaicirkel zodat het keren voor bewoners, bezoekers of leveranciers onmogelijk gemaakt wordt.
Parkeren belemmert draaien
Het Buurtoverleg heeft geconstateerd dat er
voldoende parkeerruimte is maar dat bewoners (uit luiheid?) verkeerd parkeren. De
gemeente handhaaft niet tegen de foutparkeerders en er zijn nog steeds geen markeringen (parkeervak of stoepmarkering) aangebracht. Het Buurtoverleg heeft gevraagd
wanneer de gemeente gaat handhaven en
het foutparkeerprobleem oplost.
Wetgeving draaicirkels
De gemeente geeft aan dat in de wet niet
staat vermeld dat er op een draailus niet
geparkeerd mag worden. Parkeren is in
principe pas verboden wanneer daarvoor
een passende verkeersmaatregel is genomen. Handhaving zonder verkeersmaatregel is mogelijk wanneer sprake is van een
belemmering van de doorgang. Politie en
stadstoezicht kunnen vanwege het ontbreken van een verkeersmaatregel geen optimale handhaving uitvoeren. De gemeente
geeft aan de intentie te hebben de adviezen
van het Buurtoverleg op te volgen. Voor
een verkeersmaatregel is in de Weissen-
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bruchstraat draagvlak gevraagd middels
een parkeerverbod aan het einde van de
straat. Een meerderheid van de bewoners
die gereageerd hebben heeft aangegeven
geen parkeerverbod in de straat te willen.
Als dit in de toekomst verandert wil de gemeente maatregelen nemen om parkeren in
de draailus te verbieden.
Verbaasd
Het Buurtoverleg respecteert de mening van
de bewoners maar is toch verbaasd. Het lijkt
erop dat de respondenten, het aantal en de
precieze uitslag is onbekend, honderd tachtig graden van mening veranderd zijn. De
uitslag zou mogelijk verklaard kunnen worden door de manier waarop (en door wie) de
bewoners zijn in- of voorgelicht. Onbekend
is hoe de bewoners van de Tethart Haagstraat hierover denken want hier speelt hetzelfde probleem.
Voldoende parkeerruimte
Er is voldoende parkeerruimte en de vraag
rijst wat belangrijker is. Gemakzucht bij
parkeren of het respecteren waarom de gemeente een draaicirkel aangelegd heeft:
zodat bewoners, bezoekers en leveranciers
kunnen keren en er geen gevaarlijke achteruitrij manoeuvres nodig zijn. Bewoners
draaien nu vanuit een parkeerplaats over de
stoep. Dat is wachten op blikschade.
Fietsen over het Molenpad
Het Buurtoverleg heeft in het verleden verzocht om herstel van het zo genaamde
‘Molenpad’ van de Bloemaertlaan langs de
Hoevervaart naar het Fritz Conijntunneltje.
De aanleg van dit voetpad was volgens de

gemeente niet mogelijk vanwege (pers)
leidingen. Vanuit het Fritz Conijntunneltje
werd hier regelmatig rechtdoor gefietst wat
tot zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke
situaties leidde in de bocht bij de smalle
brug van de Bloemaertlaan nabij de molen.
In een overleg met de gemeente is besloten
om, vanwege de geconstateerde onveiligheid en gevaarlijke situaties, de fietsers en
brommers bij de Bloemaertlaan tegen te
houden middels een sluis Op deze wijze
blijft tevens het voetpad naar de Kleine
Kerf intact.
Nieuw fietspad?
Nadat de inspraak en participatie over De
Hoef XL afgerond was leek een ambtenaar
het een goed idee om het fietspad vanuit de
Fritz Conijntunnel door te trekken. Toen
het Buurtoverleg hiervan op de hoogte was
heeft het Buurtoverleg de anti-fietssluis
onder de aandacht gebracht. Het fietspad
zou uit de plannen geschrapt worden. Dit is
echter niet gebeurd en er lijkt nog steeds
sprake te zijn van een fietspad. Inmiddels is
de anti-fietssluis verwijderd om een tijdelijke noodweg aan te kunnen leggen naar de
bouwlocatie. Dit ontlast zwaar verkeer op
de Jan de Heemstraat wat natuurlijk een
goede zaak is. De gemeente is in overleg
met de Fietsersbond over het fietspad. Er
zal met de afdeling verkeer overlegd worden en een verkeersbesluit genomen moeten worden waarop later teruggekomen zal
worden. Het Buurtoverleg heeft gewezen
op de uitspraak van de Raad van State dat
voorschrijft dat er nog zes schuine parkeerplaatsen aangelegd moeten worden aan de
Jan de Heemstraat. Dit neemt circa drie en
twintig meter in beslag waardoor er geen
vrije ruimte meer is voor het doortrekken
van het fietspad.
Fietsersbond
De Fietsersbond Alkmaar geeft aan het
alleen belangrijk te vinden dat er een aantrekkelijke fietsroute is. Acht jaar geleden
is een ‘doorgetrokken’ fietspad geopperd
maar dit is verder nooit uitgewerkt. Belangrijker vindt de Fietsersbond dat de steekvakken in de Jan de Heemstraat niet langs
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Verloedert de buurt?
Begin september kwamen er verschillende meldingen binnen over onkruid dat de
stoepen en granulaatstroken overwoekerde en groen dat vanaf de wadi’s over
de weg groeide.

Fietspad?
Voetpad?

N

een belangrijke en drukke fietsroute passen.
Zij krijgen nog altijd klachten over auto's
die de fietsers van rechts uit het tunneltje
geen voorrang verlenen. Ook rijden auto's
uit de Vliegerstraat nog altijd linksaf tegen
het éénrichtingverkeer in en daar is het inmiddels te smal voor. Er is een principe
afspraak gemaakt om met alle betrokken in
januari bij elkaar te komen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

a enkele fikse regenbuien stonden de
nodige straten weer blank. Sommige
granulaatstroken konden het water niet tijdig verwerken. Dit zou mede veroorzaakt
kunnen worden doordat de granulaatstroken
verstopt raken door het onkruid dat hierin
groeit of omdat de onderlaag niet goed
doorlatend is en / of de onderliggende waterdoorlatende afvoerbuis voor regenwater
niet goed werkt.
Daarnaast waren er klachten over onkruid

en vuil dat perken, straten en stoepen overwoekerde waardoor de buurt er verloederd
uit zou zien.
Er is melding van gemaakt bij gebiedsconsulente Annemiek Benjamin en projectleider ‘water in de wijk’ Otto van der Wal.
Otto gaf aan het probleem te bespreken met
de afdeling onderhoud. “Dit is niet het
beeld wat wij voor ogen hadden/hebben”
aldus Otto. Toeval of niet maar enkele dagen na de melding is het onkruid in de wadi’s gemaaid en is met branders geprobeerd
het gras van de stoepen weg te branden.
Later zijn er werkzaamheden verricht om
de wateroverlast aan de Terborchlaan aan te
pakken.
Rens Kleverlaan
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Het Heem houdt de
gemoederen bezig
Wat heeft groenkap met Het Heem te
maken en wat is waar van uitbreiding
van Het Heem met een extra bouwlaag?
En hoe zat het ook alweer met een mogelijke verhuizing? Kunnen bewonersverenigingen of het Buurtoverleg weer deelnemen aan overleg over Het Heem?
Gemeente ontkent verhuizing
‘Gemeente beloofde bewoners vertrek van
daklozen opvang Het Heem’, ‘Niet in kinderrijke wijk’ kopt de Alkmaarsche Courant
in op 24 september met een foto van het
speeltuintje recht tegenover de opvang voor
dak- en thuislozen aan de Jan de Heemstraat. Dit naar aanleiding van de opgerichte
‘actiegroep Hoefplan’ en raadsvragen van
de VVD vanwege overlast in de buurt. De
gemeente ontkent dat er ooit sprake zou
zijn van een verhuizing maar de actiegroep
Hoefplan en het Buurtoverleg weten wel
beter. In de goedgekeurde notulen van 22
december 2005 van het overleg tussen het
Buurtoverleg en de gemeente, wethouder
zorg Hans Meijer en beleidsmedewerker
zorg Willem Braak, staat dat Het Heem bij
de oplevering van het nieuwe gebouw in
Alkmaar Noord, waarvoor een onderzoek
loopt, medio 2008 de huur van ‘Het Heem’
opgezegd zal worden. De gemeentelijke
brieven van 12 januari 2006 (van wethouder Hans Meijer en directrice DNO Joke
Sevenhuysen)
en
6
april
2006
(beleidsambtenaar zorg) die in de buurt
verspreid zijn zijn van gelijke strekking. In
de wijkcirculaire van 17 maart 2006
(gemeente en DNO) wordt aangegeven dat
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Het Heem niet meer voldoet aan de eisen
van deze tijd. Nu ontkent het college en de
verantwoordelijke ambtenaar zorg het bestaan van deze brieven en wordt aangegeven dat er nooit sprake zou zijn van een
verhuizing. ‘Gemeente weet niets van brief
toekomst Heem’ dit ‘na onderzoek in het
gemeentearchief en navraag bij dnoDoen’
zo staat in de Alkmaarsche Courant van 10
oktober 2015. Het bewijs is aan de gemeente overhandigd en VVD raadslid Tamara
Vermeulen heeft raadsvragen gesteld aan
het college.
Komst Het Heem
De komst van Het Heem is niet onomstreden. Op 7 juli 1997 zijn vanuit de buurt
maar liefst 867 handtekeningen tegen de
komst van Het Heem ingediend. Het Buurtoverleg was tussen 1997 en 2011 hét aanspreekpunt namens de buurt totdat het
Buurtoverleg door de gemeente uit het overleg geweerd werd. Het Heem zou een tijdelijke voorziening zijn (maximaal drie tot
vijf jaar) omdat het, zoals de gemeente ook
zelf aangeeft, ‘niet past in een kinderrijke
omgeving’. Het bestaande bedrijventerrein,
waar Het Heem is gekomen, zou veranderd
worden naar een woonbestemming en dan
zou Het Heem verhuizen. Volgend jaar
worden de laatste woningen opgeleverd en
is de omzetting naar een woonwijk afgerond. Nu, zeventien jaar later, is afspraak
van verhuizing nog steeds niet ingelost.
Groenkap
Vanwege overlast van zwervers en daklozen willen omwonenden dat er meer bosschages gekapt worden. Dit omdat het aantoonbaar de overlast beperkt. Het Buurtoverleg is van mening dat niet de symptomen bestreden moeten worden, door kap
van bomen en struiken, maar de oorzaak
van de overlast aangepakt moet worden.
Vanuit het Buurtoverleg is er overleg geweest met gebiedsconsulente Nelleke Kool
en senior beleidsmedewerker zorg Jim
Lighthart. Aangegeven wordt dat de Groenreconstructie, kap van bosschages voor
gras, via Stadswerk loopt. De aanvraag is
ingediend op verzoek van Woonwaard en
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omwonenden. Nelleke geeft aan dat de
groenreconstructie mede is vanwege diefstal
van bootjes en de slechte staat van het
groen. Zij heeft Woonwaard en omwonenden geïnformeerd over de plannen. Het
Buurtoverleg heeft aangegeven voortaan
ook geïnformeerd te willen worden maar
Nelleke geeft aan dat het Buurtoverleg hiervoor bij Frits Oudshoorn van Stadswerk
moet zijn omdat dit niet haar taak is.. Het
Buurtoverleg heeft haar zorg geuit over het
steeds verder verdwijnen van de ecologische groenstrook waar de ‘reconstructie’
deels plaatsvindt. Bij ‘opknappen’ in het
recente verleden zijn vele duizenden m2
struiken gekapt wat een verarming is voor
de flora en fauna. In reactie geeft Nelleke
geeft aan dat gras ook groen is.
Overleg Het Heem
Het Buurtoverleg heeft altijd aangegeven
niet tegen de maatschappelijke opvang te
zijn waarin dnoDoen / Het Heem voorziet.
Dit dient een goed doel. De huidige locatie
voldoet echter niet en het is zaak deze voorziening zo snel mogelijk elders onder te
brengen. Dat er een verbouwing of extra
bouwlaag zou komen wordt door Jim Ligthart ontkent. Momenteel is er een convenant en een begeleidingsgroep namens omwonenden. Nelleke geeft aan dat in 2011
een ieder zich hiervoor kon opgeven en dat
het Buurtoverleg dit niet gedaan heeft. Deze
oproep is bij het Buurtoverleg onbekend.
Later geeft Nelleke aan zelf de VVE’s
(Vereniging Van Eigenaars) in de buurt
benaderd te hebben voor deelname in de
begeleidingsgroep maar dat enkele VVE’s,
waaronder die van de bewoners die nu

klachten hebben, niet wilden deelnemen.
Het Buurtoverleg heeft aangegeven verontwaardigd te zijn zo maar uit het overleg te
zijn gezet en op geen enkele wijze meer
betrokken te zijn. Het Buurtoverleg wil het
nieuwe convenant wel tekenen maar mag
dit niet. Jim, voorzitter van het overleg,
geeft aan dat het Buurtoverleg meldingen
van overlast aan hem of Nelleke kunnen
doorgeven. Mogelijk kan bij herziening van
het convenant het Buurtoverleg deelnemen
als de huidige ondertekenaars van het convenant, tevens deelnemers van het overleg,
hiermee akkoord gaan. Jim geeft aan dat
voorkomen moet worden dat de groep te
groot wordt. Dit is slecht nieuws voor
(kritische) bewonersverenigingen die willen
deelnemen en momenteel uitgesloten zijn
voor overleg
Overlast beheersen
Jim geeft aan dat er een beheersgroep is en
dat het bestaande overleg goed werkt. Bij
problemen kan hij zijn netwerk inschakelen
en de problemen, al dan niet gerelateerd
aan dnoDoen, oplossen wat duidelijk zijn
vruchten afwerpt. Hij heeft geconstateerd
dat de overlast, na een turbulente periode
tot 2014, aanzienlijk verminderd is en is
verbaast over de recente bezwaren en
klachten vanuit de buurt. Jim vindt het een
goede zaak dat het Buurtoverleg betrokken
wil blijven bij de problematiek en in gesprek wil blijven. Er worden echter geen
toezeggingen gedaan of het Buurtoverleg
weer mag deelnemen aan de begeleidingsgroep. Hetzelfde geldt voor het betrokken
zijn bij het opstellen dan wel tekenen van
een nieuw convenant. Het Buurtoverleg als
toehoorder bij het overleg mag niet en ook
notulen over hetgeen speelt in de buurt en
besproken wordt met de twee deelnemende
bewonersverenigingen krijgt het Buurtoverleg niet. Geen inspraak of participatie.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl
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Tweede AZC
minder vol?
Ook voor de tweede info avond op 28
oktober 2015 over extra vluchtelingen
opvang was een overweldigende belangstelling. De aula van het Willem Blaeu
college puilde uit met wijkbewoners. Er
was volop gelegenheid om bij medewerkers van de gemeente en het COA inlichtingen in te winnen, als burgemeester
Piet Bruinooge deze in zijn toespraken al
niet gebundeld beantwoordde.

V

anaf 2011 duren burgeroorlogen in
Syrië voort en bewegen golven met
vluchtelingen zich naar de EU. Zodoende
klopte de COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers), ook aan bij Alkmaar waar
sinds 1989 Asielzoekerscentrum de Vluchthoef is gevestigd aan de Picassolaan 9, met
een opvangcapaciteit van vierhonderd
plaatsen. Een dringend verzoek in 2015 is
om tijdelijk voor drie jaar nog eens maximaal zeshonderd vluchtelingen op te vangen maar nu aanvullend in het nog leegstaande belastingkantoor Robonsbosweg 1.
Voorwaarden
Tijdens het overleg met de COA heeft de
gemeente onderstaande voorwaarden gesteld:
1. Gedurende de huidige college periode
wordt geen verlenging aangevraagd van de
extra/tijdelijke opvang van zeshonderd
vluchtelingen in het te verbouwen pand aan
de Robonsbosweg. Navraag leerde dat een
volgend college na drie jaar wel tijdelijke
verlenging/afwijking kan aanvragen met
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rechtsgeldigheid voor omwonenden om, zo
nodig, bezwaar in te dienen. Samen met het
AZC in de Picassolaan blijft het totale aantal vluchtelingen dan één procent van de
huidige gemeentelijke bevolking.
2. Voor het toekomstige pand aan de Robonsbosweg word voorlopig een vergunning afgegeven voor vijfhonderd tien extra
plaatsen. Zodra omliggende gemeenten ook
hun verantwoordelijkheid tonen (regionale
spreiding) om vluchtelingen op te nemen,
dan pas zal de bovenste etage (negentig
plaatsen) van het te verbouwen belasting
kantoor óók in gebruik worden genomen.
In dit verband meldt de Alkmaarse Courant
op 3 november 'Heiloo: Snel extra huurwoningen. Raad wil inhaalslag vanwege te
verwachten vluchtelingen'. Ook Langedijk
vangt ze op.
3. Het AZC/Picassolaan herbergt momenteel reeds vierhonderd tachtig asielzoekers
waarvan er veertig extra tijdelijk zijn ondergebracht in de sporthal. Dit aantal van
veertig plaatsen zit nu al inbegrepen in de
onder 2. genoemde 510 plaatsen voor de
Robonsbosweg, waarmee de sporthal in de
Picassolaan dan weer vrijkomt voor dagbe-

begeleiding, gedragsregels en veiligheid. De
burgemeester zegde betere verlichting en
camera’s in het tunneltje toe.
Betrokkenheid wijk
Een suggestie van de burgemeester is om
een derde info dag te organiseren vóór de
komst van de vluchtelingen aan de Robonsbosweg, om het te verbouwen pand te
bezichtigen. Ook kunnen wijkbewoners
zitting nemen in een te vormen
'Omwonenden commissie'. Van (sport)
verenigingen, bedrijven en bewoners werden al veel aanbiedingen ontvangen om
vluchtelingen te ondersteunen. Verdere vragen/ideeën
te
melden
bij
<asielzoekers@alkmaar.nl>
of
<www.alkmaar.nl/asielzoekers>
Susanna E. Kropf

steding. Er ligt reeds een afspraak dat het
AZC/Picassolaan rond 2018/9 zal worden
beëindigd.
4. Een overeenkomst tussen de gemeente
Alkmaar en de COA kan pas vanaf januari
2016 worden getekend. Daarna wordt er
verbouwd aan de Robonsbosweg. De eis is
dat rond verbouwing, vluchtelingen opvang
en toeleveranciers opdrachten uitsluitend
aan lokale/regionale bedrijven worden gegund.
5. Het COA regelt voor de extra vluchtelingen een zinvolle dagbesteding, medische
November 2015
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Bij deze wil ik me graag voorstellen als
uw nieuwe wijkagent. Mijn naam is Vincent Beuling en per 1 oktober 2015 ben ik
verhuisd van de wijk Alkmaar Zuid naar
Alkmaar West. De wijk bestaat uit de
buurten De Hoef, Bergerkwartier,
Bergerhof
en
Blaeustraatkwartier,
Bergermeer en Landelijk gebied West.

I

k ga mijn best doen om, samen met u en
andere netwerkpartners, te zorgen voor
een veilige woon/werkomgeving.
Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is een ervaren politieagent
met een extra opleiding. Hij probeert zoveel
mogelijk aanwezig te zijn in de wijk. De
wijkagent weet ook veel over uw wijk.
Meestal kent deze politieman de jongeren
uit de wijk en weet hij waar en wanneer er
bijvoorbeeld inbraken zijn gepleegd. Samen
met collega’s, maar ook met behulp van
burgers en partners, probeert de wijkagent
die te voorkomen. De wijkagent praat ook
met de gemeente, woningbouwverenigingen, scholen en wijkraden op het gebied van

Openbare Orde, Veiligheid en Criminaliteit. Zo krijgt hij veel informatie over de
wijk
Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn
buurt, vindt u alle informatie over uw wijk.
Afspraak
U kunt bij mij terecht met vragen over veiligheid in uw woonomgeving. Een afspraak
met mij maakt u via telefoonnummer 0900
8844 of via <Vincent.Beuling@politie.nl>
Hoe kunt u helpen?
U helpt de wijkagent/politie door kenbaar
te maken wat u ziet en hoort. Bij spoed via
112 en anders via 0900-8844. Valt u iets
bijzonders op over veiligheid en criminaliteit, geef dit dan door aan uw wijkagent.
Samen zorgen we ervoor dat uw wijk een
leuke en veilige wijk blijft.
U kunt ons ook helpen door u aan te melden bij Burgernet via <www.Burgernet.nl>
Contact
Bezoek mijn spreekuur aan de Honthorstlaan 436 voor al uw vragen op het gebied
van veiligheid. Daarnaast ben ik actief op
Twitter via @POL_Beuling
Vincent Beuling
Wijkagent Alkmaar West
Mallegatsplein 2, 1815 AG Alkmaar
Postbus 21, 1800 AA Alkmaar
T 0900-8844
Twitter @POL_Beuling
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Ambassadeur voor de
Verdraagzaamheid
De negentigjarige wijkgenoot drs Ad
Jansen werd eerder dit jaar benoemd tot
ambassadeur voor de Verdraagzaamheid. Namens diverse maatschappelijke
organisaties draagt hij de boodschap van
tolerantie uit. Waar mogelijk gebeurt dit
met een fysieke fakkel, zo niet dan afgebeeld als symbool.

H

et begon in 2015 toen GroenLinks
gemeenteraadslid Mireille Sampimon
hem op persoonlijke titel tijdens een vergadering polste voor de functie van Ambassadeur voor de Verdraagzaamheid. Dit betekent om namens Amnesty International,
Artikel 1/Bureau Discriminatiezaken NHN,
het COC en de ILPA (Alkmaarse kerken/
moskeeën) te strijden voor gelijke behandeling. Sinds september 2015 gaat de actieve
Ad Jansen hiermee aan de slag op bijeenkomsten.

waren eveneens de nodige asielzoekers aanwezig die meeliepen in de fakkeloptocht.
Actief
Om niet met zijn andere bezigheden in de
knel te komen werkt Ad Jansen op zeer
hoge leeftijd nog steeds met een agenda. Op
de fiets met baret is hij een rijdend icoon in
de buurt, des te meer als hij ook ’s avonds
in donker naar (gemeenteraad/commissie)
vergaderingen fietst. Tevens is hij actief bij
het IVN. Omdat hij geen tijd heeft om oud
te worden woont Ad nog steeds zelfstandig
boven Wijksteunpunt De Alkenhorst en
gaat gewoon stug door. We wensen hem
daar veel succes bij.
Susanna E. Kropf

Voorbeeld
Een recent voorbeeld van de boodschap
uitdraging voor de verdraagzaamheid was
de eerste Alkmaarse fakkeloptocht van zaterdagavond 7 november waaraan ook het
college van Burgemeester en Wethouders
deelnam. Na afloop was Ad Jansen ook
aanwezig als ambassadeur in de grote kerk.
Hier werd soep uitgedeeld door Resto van
harte en salades die gemaakt waren door
bewoners van het AZC. Uit dit centrum

November 2015

27

Bij De Bron: Het OPEN HUIS voor de wijk, Willem Buytewechstraat 2 Alkmaar
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Winkelcentrum
- De Alkmaarse Courant van 24 oktober
brengt het artikel 'Nog wel wat te verbeteren aan winkelcentrum De Hoef''. Na het
einde van de renovatie dit jaar werd afgelopen zomer een gemeentelijke enquête gehouden. Hieruit bleken zorgen van bezoekers over de smalle zuidelijke doorgang
vooral bij Albert Heijn met blokkerende
rijen winkelwagentjes, fietsen standaards,
los gestalde fietsen en de te lange loopafstand vanaf en de situatie op het parkeerterrein. B & W gaat de komende tijd na of er
aanleiding is voor aanpassingen.
- Na aandringen volgt boven de - nog - onbeschermde Rabobank geldmachine in de
voorpui van de Vomar, in november een
luifel zodat beschermder geldpinnen nu
mogelijk gaat worden bij minder prettige
weersomstandigheden.

- In oktober werd het winkelcentrum al
voorzien van sfeervolle verlichting voor de
aankomende feestdagen.
- zaterdag 28 november vindt vanaf 10.00
uur een speelgoedmarkt/-beurs plaats. Voor
kraamhuur bellen 072-511 99 22 of
<alkmaar.ostadelaan@petsplace.nl>
- Tijdens een afgelopen zomer in Alkmaar
door verschillende teams gehouden onderzoek binnen acht winkelgebieden, eindigde
winkelcentrum De Hoef als schoonste winkelcentrum 2015 met een score van 7,67.

- zaterdag 19 en zondag 20 december is er
festival 'Kerst in De Hoef' vanaf
10.00/12.00 uur.
Crematorium
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van
12 oktober heeft de raad tòch besloten
(hoofdzakelijk college partijen) om wèl een
verklaring van geen bedenkingen af te geven, ondanks de vele bezwaren gericht tegen de bouw van het Monuta crematorium,
Meerweg 11. Zes insprekers - waaronder
het Buurtoverleg - hebben hun bedenkingen
geuit. De behandelingsdatum maar vooral
de uitspraak van het hoger beroep bij de
Raad van State/Den Haag door meerdere
partijen aangespannen en een besluit door
de Provincie wachten we af, dus kan het
nog even duren! (Zie ook blz. 8)
Vuurwerkvrije wensen buitenwijken
Na de grote winkelbrand in de Langestraat
met als waarschijnlijk oorzaak de laatste
oud-/nieuwjaar viering mèt vuurwerk, verscheen op 5 november in de Alkmaarse
Courant het artikel 'Hoge boete voor afsteken vuurwerk', wat slaat op de Alkmaarse
binnenstad tijdens de jaarwisseling. Als
Stadstoezicht en de politie een oogje in het
zeil houden in het centrum, is de vrees dat
er dan méér vuurwerkdruk komt te liggen
op de buitenwijken, zoals in De Hoef en
speciaal denkend aan (de rietenkap van) de
ontwiekte Geestmolen. Is hier dan voor de
komende oud-/nieuwjaarsviering een pre-
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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
Ook open op
donderdagavond
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl

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
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ventieve aanpak nodig met brandslangen in
de aanslag, om vuurvreters van het lijf te
houden?
Wijkagent Vincent Beuling
Voor een intro van de nieuwe wijkagent
Alkmaar West, zie blz. 23 met als zijn emailadres <vincent.beuling@politie.nl> en
telefoon 0900-8844.
WMO raad
De nieuwe contact gegevens van de WMO
raad Alkmaar (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die het college van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd adviseert over de zorg, zijn telefoon 072-567 09
69 en e-mail <info@wmoraadalkmaar.nl>
Hier kunt u uw ervaringen/suggesties rond
de WMO kwijt.
Weenixhof
Op 27 augustus waren twee mannen bezig
bovenop het dak van het noordelijke flatgebouw met op bezems lijkende stokken.
Obs Nicolaas Beets
Op 1 oktober werd aan de Judith Leijsterstraat officieel de Ouderkamer geopend van
basisschool Nicolaas Beets.
Grote kerstpakketten actie
Jaarlijks organiseren de katholieke kerken
in Alkmaar de grote kerstpakketten actie
voor bijvoorbeeld bewoners uit de dagopvang/crisiscentrum Het Heem. De inzameling van de pakketten met bij voorkeur verpakte levensmiddelen/toiletartikelen vindt
plaats in het weekend van 12 en 13 december voor/na de vieringen in de HH. Mathias, Laurentius- en de Josepkerk. In 2014 werd
ook een gezamenlijke kerstmaaltijd gefinancierd.
Het Heem
- Op 14 oktober vond een vergadering
plaats met de in 2015 opgerichte actie groep
Het Heem en vertegenwoordigers van de
lokale politiek en het Buurtoverleg. Omwonenden willen dat de daklozenopvang verdwijnt uit de (kinderrijke) buurt. (Zie blz
18)
- Minimaal één bewoner laat stadsbreed (De
Hoef, Alkmaarder Hout en het bolwerk)

maar al te graag veelvuldige sporen achter
en profileert zich op straatmeubilair, dus
bevuilt de buitenruimten met graffiti. Na
diverse meldingen wordt deze graffiti hopelijk aangepakt met verantwoordelijkheidsstelling voor schoonmaakkosten. In de Alkmaarsche Courant van 2 november werd de
rubriek 'In 60 seconden' gewijd aan deze
kliederaar.
Willem Kalfstraat
- Begin november stond langs de oostkant
van het wandelpad, in de groenstrook ter
hoogte van de studentenflats, een groen
tweepersoons kampeertentje vastgemaakt
aan een lantaarnpaal waarbij een op de
herfstbladeren gedeponeerd badlaken lag te
drogen (op de bleek)? Binnenin de tent
lagen dekens en slaapzakken. Inmiddels is
het tentje verdwenen. Ging het hier misschien om dolende daklozen of vervroegde
vluchtelingen die pas in 2016 hun verbouwde opvang aan de Robonsbosweg kunnen
betrekken?
Gebiedsconsulent/wijkagent
werden al geïnformeerd
- Iets verder naar het zuiden in deze groenstrook langs het wandelpad staat een zichtbaar gehavende boom met een grote rode

stip. Dit betekent, kappen. Hopelijk volgt
binnenkort een vervanger.
- In november arriveerde hier een gemeentelijke bladafvalkorf.
Groenwerkzaamheden
- In september werden de wadi’s in de
Bloemaertlaan gemaaid. De jungle-achtige
sfeer maakte plaats voor een beter passende
omgeving bij een woonwijk. (zie blz. 17)
- De Hoevervaart oevers werden in oktober
gekortwiekt, inclusief uitdunning van de
rietkragen.
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Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Onze school, een goede
keus.
OBS Nicolaas Beets is een school die
ruimte biedt voor ontwikkeling binnen
een rijke geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en
met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt.

Bouwstenen locatie Judith Leysterstraat
*
*
*
*

Zorg voor elkaar en de omgeving
Cultuuronderwijs
Methode als leidraad
Brede school inclusief keuze om
gratis over te blijven
* Onderwijs op maat, aandacht voor
elk individueel kind
* Kleinschalig en kleine klassen
* Vakdocenten gym en drama
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Bent u geïnteresseerd geraakt in onze
school, maak dan een afspraak met de
directie voor een rondleiding en een
kennismakingsgesprek. U bent van
harte welkom.
directie@obsnicolaasbeets.nl
www. obsnicolaasbeets.nl
www.facebook.com/obsnicolaasbeets
072-5111794
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Punaises
Na aandringen van een wijkbewoonster en
het Buurtoverleg werden op 13/14 oktober
de twee gevaarlijkste punaises in de Bloemaert-/Honthorstlaan en de Terborch-/Hont
horstlaan vervangen door egale klinkers die
vooral voor fietsers een veiliger/lagere
overtocht garanderen. De wijk is met dit
begin erg blij, nu de rest nog. (zie blz. 13)
Geluids- en milieuhinder Schiphol
Op 15 oktober werd een avond belegd in het
stadhuis over vliegroutes boven Alkmaar.
Aanwezig waren wethouder Jan Nagengast,
vertegenwoordigers van politieke partijen
en Animo. De twee sprekers in deze complexe materie waren de heren Jan van
Beek/ex verkeersleider en Y. van Gosliga/
voorzitter PVRC = Platform Vlieghinder
Regio Castricum. In De Hoef zien en horen
we
regelmatig
laag
overvliegende/
bulderende vliegtuigen. Sinds de gemeentelijke fusie met Graft/de Rijp in 2015, mag
Alkmaar nu wel meepraten in regioforum
ORS/Omgevingsraad Schiphol. Voor een
lokaal meldpunt is het blijkbaar nog te
vroeg? Meldingen te doen bij: BAS/
Bewoners
Aanspreekpunt
Schiphol
<www.bezoekbas.nl>, <info@mailbas.nl>
of telefoon (020) - 601 55 55; PVRC
<vragen@vlieghinder.nl> of eventueel wethouder <JNagengast@alkmaar.nl>.

december aan de Meerweg 11 (ex tuincentrum De Hoef) met gratis parkeren/toegang
van 11.00 - 17.00 uur.
Susanna E. Kropf
Dinsdag 22 december is in de Vrijheidskerk een kerstmiddag voor ouderen,
met zang en muziek en Marieke van den
Houten als verhalenvertelster met harpspel.
Natuurlijk is er lekkers met koffie, thee,
chocolademelk.
U bent van harte welkom.
Dit middagprogramma is van 14.00 – 16.15
uur. De toegang is vrij. U kunt zich opgeven via e-mail:
<jokevandenbos@hotmail.nl>
of telefoon 072-589 49 14.
Wij kunnen u ook halen en brengen.
Op 24 december is Kerstnachtdienst.

Gratis kindersport
De Stadskrant van 21 oktober meldt op
bladzijde 5 dat kinderen van 6 - 12 jaar op
woensdagmiddag gratis kunnen sporten op
maat in de gymzaal Judith Leijsterstraat 4.
SportXtra is een project van gratis sporten
in de wijk, dus stadsbreed. Tijdens de
schoolvakanties zijn er geen activiteiten
Kertstmiddag Vrijheidskerk
Op dinsdag 22 december wordt van 14.00 16.15 uur de jaarlijkse kerstmiddag gehouden voor senioren van alle gezindten, in de
Vrijheidskerk. (Zie blz. 33)
Kerstdorp Gaaf Groen
Het eerste Gaaf Groen Kerstdorp vindt zowel binnen als buiten plaats vanaf 18 t/m 20
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PEDICURE KARINA
Praktijk aan huis en ook ambulant
- Pedicure behandeling, nagels knippen,
mechanisch afwerken, eelt en kloven
verwijderen, likdoorn en ingroeiende
nagel behandelen, crème en voet massage.
Schimmel en kalk nageladvies/behandeling.
- Nagels lakken
- French gel nagels op de voet
- Onderbeen harsen

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl

E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

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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Fax 072-511 20 70

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

November 2015

Kerst in de
Vrijheidskerk
In die dienst zingt de cantorij delen uit het
kerstoratorium De appelbloesem in de winter. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk met kerstbrood. De dienst begint om
21.00 uur.
Op kerstmorgen vieren we kerst met in de
hoofdrol de kinderen. Deze dienst begint
om 10 uur. Ook daar bent u welkom. We
zingen veel bekende kerstliederen. De Vrijheidskerk staat aan de Hobbemalaan 2a. Tot
ziens.
Ingvild van den Bos

Nieuwjaarsreceptie

voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 10 januari 2016
van 15.00 tot 17.00 uur

Al onze buurtbewoners zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2016
te wensen. De viermans
Jazzformatie ‘Just Jazz’
zorgt voor een vrolijke noot.
Officiële uitnodiging volgt.
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Filmmiddag
in de Pius X

Activiteiten
van De Bron

Woensdag 27 januari 2016
Bridges of Madison County
Ook in dit nieuwe jaar 2016 zullen wij keuzes moeten maken. Wat doe ik goed, wat
doe ik fout, wat is het beste om te doen?
Deze film is een absolute aanrader. Mooi
gefilmd en bijzonder verhaal waarbij de
personages tegen onmogelijke dilemma's
aanlopen en verassende keuzes maken.
Ontvangst
13.45 uur met koffie/thee
Aanvang
14.00 uur
Duur
2.20 uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
woensdag 27 januari 2016
Tot dan! filmgroep Pius X

Woensdagmiddag, kindermiddag
De slingers en ballonnen hangen buiten.
Ook binnen hebben we de spullen klaar
gezet. De ene keer gaan we aan de slag om
iets lekkers te maken (pizza, appelflappen,
puddingbroodjes), de andere keer staan de
sjoelbak, dartbord en blikgooien klaar. En
telkens is het weer spannend of er kinderen
komen. Een gezinnetje (twee kinderen,
vader en vriendin) komt heel trouw. Je ziet
dat ze het leuk en gezellig vinden. Je leert
ze steeds iets beter kennen, waardoor er
soms kleine, maar waardevolle momenten
ontstaan.
Bij de high tea die we in de herfstvakantie
hebben georganiseerd, kwamen verschillende nieuwe kinderen en ouders. Iedereen
was die middag actief bezig. De kinderen
gingen eerst aan de slag om lekkere dingen
te maken. Onder de ‘oventijd’ konden ze
buiten hun energie kwijt in tikkertje en verstoppertje. De volwassenen gingen ondertussen aan de slag om hun eigen bordje te
versieren met servetten. Daarna hebben we
gezamenlijk al het lekkers opgegeten. We
hoefden ’s avonds niet meer te eten. Verschillende mensen namen aan het eind van
de middag de info-folder mee. We hopen
dat ze terug komen.
Dinsdagochtend, creatieve ochtend
Elke maand is er een gezellige creatieve
activiteit bij ons voor mensen uit de wijk.
We gaan dan samen aan de slag om iets
moois te maken. De volgende keer is het
op dinsdag 8 december vanaf 10 uur. Aansluitend kunt u lunchen om 12 uur. Weet u
van harte welkom Bij de Bron, Willem
Buytewechstraat 2.

Volgende datum: woensdag 24 februari
2016
Yvonne de Weerdt
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Activiteiten in
De Alkenhorst
I.V.N Wandelingen
In het afgelopen jaar zijn er vier wandelingen georganiseerd onder leiding van een
I.V.N. gids. Onder het motto: het I.V.N.
daagt u uit om uw omgeving met andere
ogen te bekijken.
Twee wandelingen van ongeveer 1 km en
twee wandelingen van ongeveer 4/5 km.
Dit alles onder de bezielende leiding van de
heer Ad Jansen. I.V.N. gids, Ambassadeur
van De Hout en een bewoner van onze
wijk. Met veel liefde vertelt hij over de
natuur.
De laatste wandeling staat gepland op 9

december. Wij vertrekken om 13.15 vanuit
Het Huis van de wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4 Alkmaar. U kunt zich
telefonisch opgeven via tel: 072-303 00 90.
De kosten zijn € 3,-- Dit is inclusief thee/
koffie en een bijdrage voor het I.V.N. Ook
in het komende jaar zullen er weer vier

wandelingen zijn. We laten ons hierbij leiden door de natuur.
Little High Tea
De volgende high tea wordt gehouden in
2016 op dinsdagmiddag 26 januari. Aanvang 13.30 uur. Het afgelopen jaar zijn uw
wensen, door middel van evaluaties, geïnventariseerd. Deze wensen zijn: muziek
luisteren, dansen of kijken naar het dansen,
een vertelling, een voordracht of het luisteren naar muziek. We willen onze bezoekers
hier voortaan bij betrekken. Dus heeft u
verborgen talenten, bijvoorbeeld het vertellen van een verhaal of gedicht enzovoort,
laat het ons weten. Voor info kunt u kontact
opnemen met Anke Krätzschmar tel 072 531 44 27 of e-mail
<a.kratzschmar@upcmail.nl>. Voor het
deelnemen aan de High Tea kunt u zich
opgeven bij De Alkenhorst 072 -303 00 90
Buitenlandse lunches/maaltijden
De buitenlandse lunches en maaltijden in de
afgelopen zomermaanden waren een enorm
succes, gezien het aantal bezoekers.
Ook in het jaar 2016 zullen er in de maanden juli en augustus weer buitenlandse lunches/maaltijden georganiseerd worden.
Anke Krätzschmar

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
38
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De Zorgcirkel en
Respijtzorg Alkmaar
werken samen
Unieke kennisuitwisseling en ondersteuning op het gebied van Zorg en Opleiden
Het Respijthuis Alkmaar lijkt in eerste instantie een gewoon huis in een doorsnee
straat. Maar niet alles is wat het lijkt! In het
Respijthuis komen zorgvragers logeren. Ze
zijn elke dag van het jaar van harte welkom.
Daardoor krijgt de mantelzorger weer ruimte en tijd voor zichzelf. Dat levert energie
op waardoor ze weer beter en langer voor
hun dierbaren kunnen zorgen.
Het Respijthuis heeft veel vrijwilligers die
enthousiast de rol van gastvrouw/gastheer
op zich nemen. De gasten hebben naast
begeleiding in de meeste gevallen ook professionele verpleging of verzorging nodig.
Vanaf 1 november 2015 wordt deze zorg
geboden vanuit de Zorgcirkel. Tevens gaan
vanaf dat moment de aanmeldingen voor
het Respijthuis Alkmaar via het bemiddelingsbureau van de Zorgcirkel.
De Zorgcirkel en het Respijthuis Alkmaar
hebben afgesproken om ook te gaan samenwerken op het gebied van kennis overdracht. Zo kunnen vrijwilligers en medewerkers van het Respijthuis trainingen krijgen vanuit de Zorgcirkel en kunnen medewerkers van de Zorgcirkel leren van de ruime ervaringen die in het Respijthuis zijn
opgedaan in de ondersteuning aan mantelzorgers. Een win/win situatie!

Molenwiekje
Maak kennis met de wereldtaal

ESPERANTO
tijdens het Studieweekeinde voor alle
leeftijden
4-5-6 maart 2016
in de mooie provincie Overijssel.
Informatie en aanmelden:
<Studsemajnfino@esperantonederland.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

Bemiddelingsbureau van de Zorgcirkel te
Alkmaar locatie Westerhout
Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar,
072-518 55 63
<zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.c
om>
Simone Schmidt
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Activiteiten
in De Vleugels
Voor de volgende activiteiten kunt u in
De Vleugels terecht:
- maandag 30 november: kledingverkoop
van modehuis Meijssen vanaf 14.15 uur
- vrijdag 11 december: kerstoptreden van
het koor Starlight vanaf 14.15 uur
(entree € 2,50)
- zaterdag 12 december: Happy Hour vanaf
16.00 uur (alle consumpties zijn € 1,--)
- vrijdag 18 december: het Oekraïense koor
Harmonia met kerstrepertoire vanaf 14.15
uur (entree € 2,50)
Workshop Kerststukje maken
Op zaterdag 19 december kunt u in De
Vleugels een kerststukje maken. Vanaf
15.00 bent u welkom, voor alle materialen
wordt gezorgd. De kosten zijn € 10,-- inclusief koffie of thee. U dient zich hiervoor
wel voor 15 december op te geven bij de
receptie van De Vleugels.
Kerstdiner voor wijkbewoners
Speciaal voor wijkbewoners wordt er in De
Vleugels een kerstdiner gegeven op maandag 21 december. U kunt hiervoor reserveren door het formulier dat u bij De Vleugels
op kunt halen, in te vullen en in te leveren
bij de receptie. De prijs hiervoor is €
22.50, met Cirkelpas € 21.25.

Speelgoedmarkt
in winkelcentrum
De Hoef
Op zaterdag 28 november 2015 is een
tweede speelgoedmarkt(je) in winkelcentrum De Hoef.

V

orig jaar november was de kick-off
van deze speelgoedmarkt. De bezoekers die in het winkelcentrum waren voor
hun dagelijkse boodschappen werden verrast door de kramen vol speelgoed en de
kinderactiviteiten.
Deze speelgoedmarkt zal ieder jaar rond de
Sinterklaastijd georganiseerd worden. Er
staan dit jaar kramen met houten speelgoed,
maar
ook
spullen
van
Frozen
(4kidsfashion.nl), poppenspulletjes en ander
speelgoed. De kinderen kunnen GRATIS
eendjes vangen en daarmee een prijs winnen!
Mocht u zelf ook mooi speelgoed of ander
kinderspul willen verkopen, meldt u zich
dan aan bij Pets Place in winkelcentrum De
Hoef. De kraamhuur is € 25 voor zaterdag
28 november van 10.00 – 17.00 uur.

Gertruud Bakker
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Hadewich Richter

Uitnodiging
Kerstdienst
Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag, is er een kerstdienst met veel muziek en zang in de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, aan de Jan de Heemstraat 10. De dienst is van
11.00 tot 12.00. Na afloop is er informeel samenzijn met versnapering.
U bent van harte welkom!
Ida Dieduksman

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
Uitgave De Geestmolen
De Geestmolen is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt vier 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 ons werkgebied (zie laatste bladzijde).
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn per jaar (formaat A5):

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Rabo bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nummer 4063754
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Alarm/Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Aphega apotheek De Hoef: Van Ostadelaan
248, tel. 514 30 60 , <info@apotheekdehoef.nl>
Regionale Spoed Apotheek: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 567 50 10
Burgernet: tel: 14 072, <burgernet@alkmaar.nl
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00 , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96, 515 00 85
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
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: DNOdoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Gereformeerde
Gemeente Bij de Bron: W. Buytewechstraat 2,
tel. 072-512 91 95. 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>
Stichting De Bemiddelingskamer
tel. 06-243 681 53
<info@debemiddelingskamer.nl>

Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl> Egmonderhout
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Vincent Beuling, spreekuur
Honthorstlaan 436, do. 10.00-10.30 tel. 09008844
<Vincent.Beuling@politie.nl>
Postkantoor: (boekhandel Bruna): ma. t/m wo.
8.45-18.00, do. t/m vr. 8.45-19.00, za. 8.4518.00, tel. 512 18 24.
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
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>

Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Annemiek Benjamin, Nelleke Kool, tel. 072-548 81 72, Guido Schipper tel.
548 86 93. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma
9.00-10.00, do. 9.00-10.00. <zuid@alkmaar.nl>
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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.

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>

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47

• De Feestmolen
Astrid van der Hel, Honthorstlaan 18
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, JongkindlaanNoord, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, 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:______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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