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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
We kijken terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering van 14 maart 2017,
zoals gebruikelijk gehouden in De Mormonenkerk. Een groep van drie en dertig geïnteresseerde wijkbewoners was aanwezig. Er
werd veel informatie gegeven door het bestuur en andere vrijwilligers, veel vragen
werden beantwoord. Gastspreker wijkagente Brigitta Coppens wond er tijdens
haar presentatie geen doekjes omheen dat
de politie uitsluitend daar komt waar ze
echt nodig is. Patrouilles te maken uit voorzorg is er niet meer bij. Zie blz. 37 voor
een artikel over het tijdelijk verhuisde politiebureau van het Mallegatsplein naar de
James Wattstraat. Na afloop ging iedereen
tevreden naar huis. Verderop in ons blad
vindt u een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.
Informatieborden
De twee informatieborden in onze wijk bij
het speeltuintje nabij de Willem Hedastraat
en bij het speeltuintje langs de Honthorstlaan worden regelmatig van nieuws voorzien. De borden bieden plaats aan berichten
van het Buurtoverleg en andere noncommerciële organisaties binnen onze wijk.

Lidmaatschap
Tijdens de ALV werd bepaald dat het lidmaatschap van € 7.50 ook voor 2018 zal
gelden. Heeft u nog geen gevolg gegeven
aan de uitnodiging van onze penningmeester om deze bijdrage te voldoen, dan graag
alsnog € 7.50 storten op bankrekening
NL93 RABO 0376 4995 16. Het zou nog
meer wijk betrokken aanvoelen als nietleden óók lid zouden willen worden.
Rabobank fietssponsortocht
Wilt u op een andere, nog aangenamere
manier, ons Buurtoverleg financieel helpen,
dan kunt u zich nog opgeven via
<voorzitter@geestmolen.nl> voor de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit

jaar op zaterdag 10 juni plaats vindt. Zo'n
tien leden, wijkbewoners en vrienden maken er jaarlijks een feestje van, waarbij De
Feestmolen zorgt voor een heerlijke lunch
onderweg.

Nationale Buitenspeeldag 2017
Het is onbekend of aan deze jaarlijkse buitenspeeldag op woensdagmiddag 14 juni,
kinderen uit De Hoef deelnemen. Jarenlang
was er een buitenspeeldag rond het speelplaatsje aan de Willem Hedastraat en nog
langer geleden in de Honthorstlaan. Gebrek
aan iemand die de leiding van dit evene6
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ment op zich wilde nemen is het voornaamste probleem. Geld is beschikbaar, niet vrijwilligers om deze fijne middag voor de
jeugd te organiseren.
Duurzaamheid
Enveloppen met aluminium kan ik nog regelmatig vinden in mijn brievenbus. Allen
hartelijk bedankt! Het is jammer dat we de
jongere bewoners van onze wijk nog niet
kunnen motiveren om de vele ‘blikjes’ van
de energiedrankjes te sparen.

Website: <www.geestmolen.nl>
De website wordt door webmaster Piet Aay
regelmatig voorzien van nieuwtjes over
onze wijk. Ook vindt u daar elke paar weken een nieuwe stelling waar u op kunt
reageren.
Hoewel het aan bezoekers van de website
niet ontbreekt (ruim 3000 hits per maand)

zouden we graag zien dat er meer deel
wordt genomen aan onze enquêtes.
Een fijne zomer gewenst.
Martien de Bruijn

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
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.
Mei 2017

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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Laatste actiepuntjes
De Hoef XL
Medio november 2016 zijn de laatste
woningen opgeleverd van ‘Plan De Hoef
XL’. Binnenkort zal ook de buitenruimte
‘opgeleverd’ worden. Het gras is ingezaaid en de bomen en struikjes zijn geplant. Er zijn nog wel enkele aandachtpuntjes.
Herplaatsing speeltoestellen
De afspraak vanuit ‘Plan Geestmolen’ is
dat er in dit gebied drie speeltoestellen komen voor de buurtbewoners. Deze zijn uitgekozen door de omwonenden en geplaatst
aan het Bosschaertpad. De speeltoestellen
stonden echter te dicht op het toentertijd
nog te bouwen ‘Plan De Hoef XL' en zijn
daarom tijdelijk weggehaald. Vanwege de
beperkte ruimte zou één speeltoestel, het
piratenschip, mogelijk verplaatst moeten
worden naar het Claeszpad. De overige
toestellen zouden terugkomen aan het Bosschaertpad. De direct omwonenden hebben
echter aangegeven dat zij het piratenschip,
vanwege oudere hangjongeren, waaronder
ook soms een ‘Heemganger’, hier niet te-
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ruggeplaatst wilden zien. Ter vervanging
werd gedacht aan een glijbaan voor kinderen tot zes jaar.
De afspraak is gemaakt dat de gemeentelijke projectleider, in overleg met de direct
omwonenden, zou kijken welke speeltoestellen waar teruggeplaatst konden worden.
De nieuwe glijbaan is geplaatst en netjes
voorzien van een paaltje ‘Verboden voor
honden’.
De dubbele schommel ligt al enkele maanden in de nabijgelegen garage klaar voor
herplaatsing maar onduidelijk is waar en
wanneer deze geplaatst gaat worden.
De gemeentelijke projectleider heeft de
situatie uitgelegd. ‘Ter plaatste is met
vertegenwoordigers van de twee VvE en
enkele bewoners de situatie bekeken en zijn
er drie plaatsen vastgesteld voor de
speeltoestellen. Dit is op papier gezet en bij
alle bewoners van de aanliggende VvE
verspreid. Hierop heeft één mevrouw
gereageerd met de mededeling dat ze graag
één speeltoestel verplaatst wil hebben. Met
dit laatste zijn we nog bezig’.
De glijbaan is inmiddels geplaatst maar de
uiteindelijke locatie van de overige twee
speeltoestellen is ons niet meegedeeld.
Anti fietssluis
Vroeger werd vanuit het Fritz Conijntunneltje illegaal rechtdoor gefietst en gescooterd
wat tot zeer gevaarlijke situaties leidde bij
de Bloemaertlaan nabij de molen alwaar zij
de weg opschoten. De gemeente erkende dit
probleem en heeft om het gevaar te weren
hier een antifietssluis aangebracht. Strategisch over het pad en tussen de aanwezige
bosschages zodat men niet om de antifietssluis heen kon. Gevolg was dat het fiets
- en scooterverkeer hier geen doorgang had-
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den en de bestaande hoofdfietsroute moesten nemen over de Jan de Heemstraat en de
Bloemaertlaan. Even was er sprake van dat
de gemeente juist over dit pad een fietspad
zou aanleggen maar dat is gelukkig niet
doorgegaan. Na oplevering van plan De
Hoef XL zijn er struikjes geplaatst langs de
Jan de Heem-straat om het rechtdoor fietsen
vanuit het Frits Conijntunneltje tegen te
gaan.
Voor het bouwverkeer is de anti-fietssluis
tijdelijk verwijderd en zijn de bosschages
gerooid. Na oplevering van de woningen is
de anti-fietssluis herplaatst echter zonder
herplaatsing van de bosschages zodat je
gewoon om de anti-fietssluis heen zou kunnen fietsen.
Vanwege de geplande woningbouw op de
locatie van ‘Rooker’ zijn er tijdelijk hekken
geplaatst die als bijkomend voordeel hebben een vervanging te zijn voor de verdwenen bosschages.
Zowel het Buurtoverleg als de VvE Doorn-

bos (De Hoef XL) hebben het ontbreken
van de bosschages aangekaart bij de gemeente: de hekken staan er immers tijdelijk.
En ja, helemaal fietsen tegengaan op het
voetpad is lastig, zoals hierboven te zien is,
maar de doorgaande fietsroute is er in ieder
geval wel uit.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>:

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
Mei 2017

Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
9

10

Mei 2017

Crematorium mag
toch doorgaan
Op 22 maart 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Zij vindt dat de gemeente Alkmaar de procedures goed
heeft doorlopen en dat de bouw van een
crematorium aan de Meerweg kan worden doorgezet.

E

en verrassende uitspraak voor zowel de
projectontwikkelaar als de bezwaarmakers. In 2007 gaf de gemeente Alkmaar nog
aan dat er in de gemeente definitief geen
crematorium zou komen. Al vanaf 2014
wordt er fel geprotesteerd tegen de komst
van een extra regionaal crematorium in het
polderlandschap van Alkmaar. Op 4 oktober
2010 is in de Structuurvisie Westrand unaniem door de gemeenteraad en overige betrokken partijen de locatie als uitsluitingsgebied bestempeld voor stedelijke voorzieningen. Een crematorium op deze plaats is
dan ook strijdig met het bestemmingsplan.
Structuurvisie genegeerd
Uit de structuurvisie is op te maken dat het
Tuincentrum De Hoef een planologische
misser is in het unieke, ruim 452 jaar oude,
open polderlandschap. Een ongewenste
stedelijke voorziening dat teruggegeven
moet worden aan de natuur. Deze planologische ‘misser’ had hersteld kunnen worden
maar de gemeente Alkmaar heeft ervoor
gekozen hier een veel grotere stedelijke
voorziening toe te staan van geen zeven
maar van liefst zeventien meter hoog.
Uitspraak
De Raad van State is van mening dat onvoldoende aangetoond is dat er géén noodzaak
zou zijn voor een extra crematorium. Zij is
van mening dat bezwaarmakers onvoldoende, door onafhankelijk onderzoek, hebben
aangetoond dat er wel degelijk andere ge-

schikte locaties binnen de gemeentegrens
zouden zijn waardoor een crematorium,
juist op deze plaats, niet absoluut noodzakelijk zou zijn. Er is momenteel een overcapaciteit maar er is door bewaarmakers
onvoldoende aangetoond dat er op korte
termijn geen ‘acute’ noodzaak zou kunnen
zijn voor een extra crematorium. Tevens
gaat de Raad van State mee in het betoog
van het college dat de landschappelijke
kwaliteit van de bebouwing een verbetering
met zich meebrengt ten opzichte van de
huidige bebouwing.
Nut en noodzaak
Daar waar de lagere rechtbank vraagtekens
stelde bij het nut en noodzaak van een extra
regionaal crematorium, heeft de Raad van
State meer rekening gehouden met de ruimere bevoegdheden van gemeenten voor
wijziging van bestemmingsplannen. Het
college heeft aangegeven dat in de gemeente Alkmaar de vraag bestaat naar crematie
in de eigen woonplaats waarmee er een
noodzaak is.
Niet passend
Stichting Behoud Historisch Landschap
BES, een van de bezwaarmakers, heeft gevraagd of de gemeente Alkmaar met Monuta en projectontwikkelaar Vrieshorst om de
tafel willen voor een beter passend ontwerp
zodat het crematorium ‘opgaat in het landschap’. Het huidig ontwerp voorziet in een
groot gebouw dat geen enkele relatie heeft
met het omringende historisch landschap.
Van aanpassing wil Monuta echter niets
weten: ‘Wij vinden het een mooi ontwerp
en passend in het landschap. Het antwoord
is dus nee.’ Het wordt zoals ingetekend en
het crematorium zal naar planning half
2018 haar deuren openen.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl
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Overleg Rooker
Het bedrijfspand van Rooker aan de
Bloemaertlaan is eind vorig jaar gekocht
door Bot Bouw die hier een appartementencomplex wil gaan bouwen. De projectontwikkelaar en de gemeente zijn op de
hoogte van de bezwaren vanuit de buurt
en willen in overleg.

D

e bewoners aan het Claeszpad waren
onaangenaam verrast door de bouwplannen zoals gepubliceerd op de website
van Bot Bouw en zijn een petitie gestart.
Zie het artikel ‘Verzet tegen hoogbouw
Rooker' in de Geestmolen van februari
2017.
Overleg
De projectontwikkelaar wil graag met omwonenden in overleg. Beoogde deelnemers
voor de klankbordgroep zijn de initiatiefnemers van de petitie, de VvE Doornbos (De
Hoef XL), het Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het
was de bedoeling om medio februari 2017
bij elkaar te komen om het eerste schetsontwerp te bespreken. De bijeenkomst is echter uitgesteld. De gemeente Alkmaar en de
ontwikkelaar zijn in gesprek om de mogelijkheden van deze locatie te bespreken. De
ontwikkelaar zal de omwonenden te zijner
tijd informeren.
Bestemmingsplan
Het liefst zien de bewoners van het
Claeszpad geen wijziging van het huidige
bestemmingsplan dat een bedrijfsbestemming heeft met een maximale bouwhoogte
van zeven meter en een maximale bebouwing van het perceel van maximaal 60%.
Een bedrijfspand geeft meer privacy buiten
kantooruren dan woningbouw. Met een
hoogte van zeven meter is er geen inbreuk
12

op het hun beloofde vrije uitzicht en het
zonlicht. Ook de molenaar is tegen hogere
bebouwing omdat hogere bebouwing een
ernstige inbreuk vormt op de windvang van
de molen. Het Buurtoverleg heeft aangegeven dat, als de huidige kantoorbestemming
niet houdbaar is en er woningen moeten
komen, zij de voorkeur heeft aan grondgebonden woningen van twee bouwlagen met
kap zodat het straatbeeld van de Bloemaertlaan en het zichtveld vanuit de Honthorstlaan niet aangetast wordt.
Bouwplan
Bot Bouw denkt aan dertig appartementen
in vier, vijf en zes bouwlagen. Het hoogste
punt zou nabij de molen komen. Aan het
einde van de Honthorstlaan zou de bouwhoogte van de huidige twee lagen naar vijf
bouwlagen gaan.

Uitgangspunten
In 1999 is aangegeven dat voor woningbouw binnen ‘Plan Geestmolen’ rekening
gehouden moet worden met de molen: ‘Het
windrecht van de Geestmolen is aan de gemeente Alkmaar verkocht. Desondanks blijft
het zaak om in ruimtelijk opzicht rekening
te houden met windvang molen’. Daarnaast
moet er op eigen terrein geparkeerd worden
waarbij uitgegaan moet worden van 1,5 tot
1,7 parkeerplaats per appartement.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Houd het gezellig met
uw hond in de wijk
Veel wijkbewoners zijn de trotse bezitter
van één of meerdere gezellige honden.
Maar soms ligt er hondenpoep in het gras
of loopt een hond los daar waar het niet
mag. Maar als elke hondenbezitter zich
houdt aan de opruim- en aanlijnplicht
blijft het ook gezellig voor alle overige
wijkbewoners!

H

onden zijn gezellige dieren en om de
hond gezond en blij te houden moet
hij regelmatig uitgelaten worden en buiten
kunnen rennen of spelen. Dan blijft de band
tussen baasje en hond optimaal. Toch blijkt
dat sommige wijkbewoners zich ergeren
aan met name enkele hondenbezitters. Zij
laten hun honden poepen in groenstroken
langs de weg en ruimen dit niet op. Ook
laten sommige hondenbezitters hun hond
overal loslopen. Mag dat allemaal?

hondenoverlast tegen te gaan. Te denken
valt aan hondenhaltes, hondenpoepzuiger
maar ook controle op betalen van hondenbelasting en het naleven van de opruim- en
aanlijnplicht. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 2.49 is vastgelegd dat binnen de gemeente Alkmaar alle
honden aangelijnd dienen te zijn, behalve in
de daarvoor speciaal aangewezen losloopgebieden voor honden. Bij losloopgebieden
voor honden staan de paaltjes met groene
bordjes ‘Losloopgebied , opruimplicht’.
Verboden voor honden
Kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en trapveldjes zijn verboden gebied
voor honden. Dit geldt ook voor natuurgebieden met een bijzondere waarde of met
dieren die rust nodig hebben. Van nature
zijn honden jagers en hun geur, gedrag en
blaffen verstoren de flora en fauna van het
gebied. Bij verbodsgebieden staan de paaltjes met rode bordjes ‘Verboden gebied
voor honden’.

Groen bordje:
losloopgebied
Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in Nederland.
Aanlijnen en opruimen
Elke hondenbezitter betaalt € 50,- per jaar
hondenbelasting per hond. Dit geld wordt
gebruikt voor het bestrijden van hondenoverlast en het realiseren van voorzieningen
voor hondenbezitters en voorzieningen om

Rood bordje:
verboden gebied

Aanwijzingsbesluit
In het aanwijzingsbesluit staat waar de verbods- en losloopgebieden voor honden zijn:
verbodsgebieden waar honden niet mogen
komen en losloopgebieden waar honden los
mogen lopen. Buiten de losloopgebieden
moeten honden altijd aangelijnd zijn. Voor
De Hoef zijn deze als volgt vastgesteld:
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laten worden. Ook niet in de losloopgebieden! Hondenpoep kan in elke afvalbak gedeponeerd worden. Bij ons in de wijk staan
er speciale ‘hondenhaltes’, met gratis poepzakjes, nabij de Hoevervaart bij de Terborchlaan en de Bloemaertlaan. Ook hier
kunt u de hondenpoep deponeren. Wist u
dat opruimzakjes ook gratis op te halen zijn
bij alle wijkmeesters?

Overzichtskaart
Losloopgebieden
4.10: Groengebied Egmonderhout-Noord
tussen Martin Luther Kingweg en van de
Veldelaan en begrensd door Terborchlaan
(met uitzondering van het moerasgebied)
4.11: De groenstrook ten westen van de
Hoevervaart tussen de Martin Luther Kingweg en Steesloot.
4.12: De groenstrook aan de westkant van
de Spoorsloot tussen Kalkovensweg en
Fritz Conijntunnel. De groenstrook ten
oosten van de spoorlijn bij de Leliestraat.
Verbodsgebieden
4.3: Moerasgebied aan de Noord-zijde van
de Egmonderhout-Noord, ter hoogte van de
Van de Veldelaan en het eiland in de Egmonderhout.
4.4: Natuurgebied Egmonderhout Zuid
tussen Terborchlaan, Honkpad, Martin
Luther Kingweg en Van de Veldelaan.

Hondenhalte Bloemaertlaan
Overtredingen
Toch laten sommige hondenbezitters hun
hond loslopen in de wijk en laten de poep
gewoon liggen. Dit getuigt niet van een
goede hondenbezitter die rekening houdt
met anderen.
Bij constatering door stadstoezicht van loslopende honden daar waar het niet mag of
het niet opruimen van hondenpoep kan het
baasje een fikse boete tegemoet zien. Gelukkig houden bijna alle hondenbaasjes zich
aan de regels en houden het gezellig met
hun hond in de wijk.

Opruimplicht
In heel Alkmaar geldt de zogenaamde opruimplicht voor hondenpoep. Dit is vastgelegd in de APV artikel 2.50. Hondenpoep is
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
onhygiënisch en kan gevaarlijk zijn voor
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
kinderen en mag daarom nergens achterge14
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Problemen na
Waterontkoppeling
Over de regenwaterontkoppeling is al
veel geschreven de laatste jaren. Gegeven
de klimaatverandering is wateropslag in
de wijk een goede zaak. De uitvoering en
het onderhoud kent echter problemen
die aangepakt moeten worden.

W

ater zoveel mogelijk lokaal opslaan
is een hot item. De uitvoering van
de pilot van de waterontkoppeling kent de
nodige problemen. Oude steentjes slaan
groen uit, de granulaatstroken verweren
snel en de ‘punaises’ worden zo veel mogelijk gemeden door alles wat op twee wielen
rijdt. Al jaren wordt gevraagd de punaises,
uitgevoerd met Belgische kasseien en beter
bekend als ‘rammelstroken’, te vervangen.
Op twee kruispunten is dit inmiddels gebeurd maar de overige punaises zouden pas
vervangen worden bij ‘onderhoud’ op een
niet nader gegeven tijdstip.
Gaten in granulaatstroken
De granulaatstroken, bij de gemeente bekend als infiltratiestroken, zijn hard aan het
verweren. Dit is goed te zien bij de parkeerplaatsen bij de Honthorstlaan flats waar de
toplaag loslaat, op de Terborchlaan waar
gaten zitten en op de Bloemaertlaan waar
lang een plaatsingspin 6 cm omhoog stak
boven het verdwenen granulaat. Op sommige plaatsen zijn er diepe gaten ontstaan.

De slijtage en diepe gaten zijn onveilig en
dit is gemeld bij afdeling Verkeer van de
gemeente Alkmaar. Deze heeft het Buurtoverleg doorverwezen naar de projectleider
waterontkoppeling onder wiens verantwoordelijkheid toentertijd de granulaatstroken
geplaatst zijn.
Onderhoud ongewis
De reactie op 13 maart 2017 was dat, met
betrekking tot de infiltratiestroken, gemeld
kon worden dat de inspectie en het herstel/
vervangingsplan nog niet afgerond waren.
Voor vervanging van de punaises kon geen
tijdspad aangegeven worden omdat deze
eventueel vervangen worden in het kader
van klein/groot onderhoud. Wanneer dit
onderhoud zou plaatsvinden is onbekend.
Anderhalve maand later, op 26 april 2017,
is gevraagd naar de voortgang van het vervangingsplan. De ijzeren pin in de granulaatstrook nabij Rooker was inmiddels verdwenen. Het Buurtoverleg heeft gevraagd
wanneer de kapotte granulaatstroken vervangen worden omdat de diepe gaten en
uitstekende pinnen tot gevaarlijke situaties
kunnen leiden. Het Buurtoverleg ziet het
liefst dat de wateroverlast van slecht functionerende granulaatstroken, zoals nabij de
hoek van de Bloemaertlaan, structureel opgelost wordt.

Bloemaertlaan na een stevige regenbui

Gat van 8 cm bij de Bloemaertlaan

De vervanging van de granulaatstrook in de
Terborchlaan, nabij de Hoevervaart, zou
hier als voorbeeld kunnen dienen: aan de
zijkanten in plaats van in het midden, van
ander materiaal, en voorzien van een aanMei 2017
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aansluiting op de schoonwaterafvoer/afwate
- ring naar de spoorsloot.

Granulaatstrook en punaises zijn vervangen aan de Terborchlaan
Er is tot op heden geen reactie gekomen op
het herhaalde verzoek voor het afgeven van
een tijdstip wanneer de granulaatstroken
aangepakt worden en ‘rammelstroken’ worden vervangen.
Oogverblindend kruispunt
Het nieuwe kruispunt van de Judith Leysterstraat met de Van Ostadelaan is oogverblindend! Met de waterontkoppeling is het
kruispunt Judith Leysterstraat – Van Ostadelaan schuin oplopend verhoogd.
Automobilisten en fietsers klagen dat, komende vanaf de Bloemaertlaan, zij verblind
worden door de koplampen van auto’s die
op de verhoging staan van de Judith Leysterstraat om het kruispunt met de Van
Ostadelaan te nemen. “De koplampen schijnen recht in je gezicht en je kunt niet meer
zien welk verkeer er links of rechts op de
voorrangsweg Van Ostadelaan rijdt”.

Hierdoor wordt het nemen van dit kruispunt
’s avonds en ’s nachts een riskante zaak,
zeker omdat fietsers op de Van Ostadelaan,
die hier ook voorrang hebben, door de verblinding niet meer te zien zijn.
Het Buurtoverleg heeft op 13 maart 2017
afdeling verkeer verzocht dit probleem
spoedig te verifiëren zodat er snel maatregelen genomen konden worden voordat er
ongelukken zouden gebeuren. Tevens is
verzocht het Buurtoverleg op de hoogte te
houden van genomen stappen in deze. Het
probleem is direct doorgezet naar de projectleider waterontkoppeling, vanuit dit
project is het kruispunt veranderd, die diezelfde dag beloofd heeft direct te kijken hoe
het komt dat “verblinding” wordt ervaren.
Na zes weken niets gehoord te hebben is op
26 april 2017 de afdeling Verkeer van de
gemeente Alkmaar en de projectleider waterontkoppeling gevraagd wanneer het talud
aangepakt wordt. Door het horizontaal aan
te leggen is het probleem opgelost. Tot op
heden is echter niets teruggekoppeld en ligt
het kruispunt er nog “oogverblindend” en
daarmee onveilig bij.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

MOLENWIEKJE
Leer de taal Esperanto
tijdens
een studieweekeind
voor iedereen
op 13, 14 en 15 oktober
in Bornerbroek.
studosemajnfino@
esperanto-nederland.nl

Door de helling schijnt het licht omhoog
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Verslag ALV 14 maart 2017
Opening
Voorzitter Martien J. de Bruijn opent de vergadering om 19.30 uur en heet totaal 33
aanwezigen welkom. Hij stelt zichzelf en de resterende bestuursleden, penningmeester (Rens) L.N.J. Kleverlaan en secretaris Susanna E. Kropf, voor. In het bijzonder verwelkomt hij gastvrouw Ida Dieduksman - Kuiper met echtgenoot.

Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter noemt drie afwezigen mèt afbericht. Mogelijke toevoegingen kunnen
ook in de Rondvraag.

Goedkeuring vorig verslag (ALV 15 MAART 2016)
Dit wordt goedgekeurd zoals gepubliceerd in De Geestmolen van mei 2016 en gepubliceerd op de website.

Benoeming (nieuwe) bestuursleden
Als enige kandidaten worden de aftredende voorzitter en secretaris, terstond herkozen. Een lid dringt aan op ook jongere bestuursleden voor continuering. Een
oproep volgt voor extra bestuursleden en vrijwilligers in werkgroepen.

Jaarverslag voorzitter
Deelname Voorzittersoverleg-West (wijkverenigingen): Enige keren per jaar
komen de voorzitters van de wijkverenigingen uit Alkmaar-West waarbij veel van
elkaar geleerd wordt.
Deelname Budget Bewoners Initiatieven (Regiegroep): Bedoeld om nieuwe
initiatieven door wijkbewoners aan te moedigen en ter bevordering van de onderlinge saamhorigheid in de wijk. In onze buurt zijn diverse activiteiten in De Alkenhorst en De Blauwe Boom.
Deelname bestuur De Alkenhorst: Doel is activiteiten te organiseren voor doelgroepen in, maar ook buiten de wijk en te proberen inhoud te geven aan het wijksteunpunt met behulp van WonenPlus.
Deelname Voorzittersoverleg Bewoners Ondernemingen Alkmaar: De voorzitters van dertien Bewoners Ondernemingen ontmoeten elkaar elke zes weken om
ervaringen uit te wisselen en van de gemeente, zorginstellingen etc. informatie te
ontvangen.
Beheer-/veiligheidsconvenant dnoDoen (Het Heem): Vanaf 2011 is geprobeerd
weer in het overleg te komen en elk kwartaal is een uitnodiging tot kopijplaatsing in
De Geestmolen gedaan bijna zonder resultaat.
Mei 2017
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Verslag financiën
Jaarverslag 2016: De cijfers laten vanaf 2011 een opwaartse spiraal zien. Het
netto positief resultaat bedraagt € 1.058,23, terwijl dat in 2015 nog € 767,29 bedroeg. Het bruto positief resultaat over 2016 is € 1.356,23 tegen in 2015 €
1.074,79.
Begroting 2017: De penningmeester licht de begroting toe en beantwoordt vragen. Op het voortsel om de contributie met € 1 te verhogen in verband met het 25
jarig jubileum in 2020 antwoorde de penningmeester dat dit niet nodig is omdat er
genoeg geld in kas is. Voor 2017 is er een negatief saldo van € 1.156 vanwege de
aanschaf van twee kopieerkaarten.
Kascommissie: De kascommissieleden Tom Bozelie, Jan Louter en Henk van der
Veer hebben de stukken goedgekeurd. Tom Bozelie doet verslag. De leden keuren
de jaarrekening en begroting goed waarmee het bestuur decharge verleend wordt.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Jan Louter, Tom Bozelie met reservelid de
heer F.T. Rood.
Vaststelling contributie: Het voorstel om de contributie 2018 te handhaven op €
7,50 wordt aangenomen, waarbij vier leden voor een verhoging stemden.
Digitale uitnodiging en verzoek tot contributiebetaling: Het verzoek vanuit het
bestuur aan de leden is om hun e-mail adres door te geven zodat contributiebetalingen en ALV uitnodigingen per e-mail verzonden kunnen worden. Betalingsherinneringen worden schriftelijk gedaan.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
18
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Voortgang werk-/projectgroepen
De Feestmolen: Er is geen vaste trekker voor deze werkgroep: gegadigden worden verzocht zich te melden bij het secretariaat. Ook dit jaar is eten/drinken/hapjes
verzorgd tijdens de Rabo fietssponsortocht en de Nieuwjaarsreceptie. Fietsliefhebbers worden opgeroepen tot deelname aan de fietstocht op 10 juni 2017 via aanmelding bij de voorzitter.
Public Relations: Verzorgt jaarlijks vier maal de uitgave en distributie van De
Geestmolen. Werft tevens adverteerders en nieuwe leden. De redactie dankt alle
vrijwilligers voor de distributie en verwelkomt de nieuwe adverteerders waardoor de
inkomsten verder toegenomen zijn. Eén distributeur is onverwachts overleden en
één heeft zich teruggetrokken, twee nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld
om hun taken over te nemen.
Verkeer & Veiligheid: Het Buurtoverleg blijft van mening dat Het Heem een goed
doel dient maar niet past in een kinderrijke woonwijk. Overlast blijft in de vorm van
slapende zwervers in flats en in struiken. De gemeente verwijdert groen om slapen
tegen te gaan maar het Buurtoverleg wil dat de oorzaak weggenomen wordt en het
groen blijft. De problemen van parkeren in de draailussen kon niet opgelost worden. Aan de Terborchlaan zijn granulaatstroken vervangen, in de hoek van de
Bloemaertlaan, waar ook wateroverlast is, niet. Er zijn twee ‘punaises’ vervangen,
de overige zullen bij regulier onderhoud vervangen worden maar de gemeente kan
niet aangeven op welke termijn onderhoud zal plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat
de gele stenen, afkomstig uit een eerste partij klinkers, nog steeds groen uitslaan
en vocht en gladheid veroorzaken. De anti-fietssluis tegen het rechtdoor fietsen
vanuit de Fritz Conijnlaan is teruggeplaatst, de haag bij de Jan de Heemstraat is
nog niet geplaatst. Bij de herinrichtig is de Jan de Heemstraat geen éénrichtingsverkeer geworden, wel zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd. In de parkeergarage van Medisch Centrum De Hoef wordt nauwelijks geparkeerd. Stadswerk is verzocht het probleem van verblindende koplampen van verkeer uit de Judith Leysterstraat bij de Van Ostadelaan, na herinrichting van dit kruispint, op te lossen. Het
Buurtovelreg heeft informatie verzocht voor het plaatsten van twee extra ‘verboden
voor honden’ paaltjes nabij de speeltoestellen van ‘plan Botbouw’. Alleen de gemeente mag deze plaatsen waarbij het het beleid is deze niet in woonstraten te
plaatsen. Honden moeten worden aangelijnd en hondenpoep moet worden opgeruimd. Stadstoezicht kan handhaven en beboeten. Er zijn specifieke losloopgebieden voor honden zoals langs de spoorsloot en de westelijke Hoevervaart oever.
Speelvoorzieningen: Het voetbalveld tussen de Moreelsestraat en de Cornelis
Begastraat is gerepareerd. In maart is aan het Boschaertpad een glijbaan geplaatst. Waar de overige speeltoestellen komen te staan kan de gemeente niet
aangeven.
Bedrijven & Wonen: Alle woningen van De Hoef XL/Meidoorn zijn eind 2016 opgeleverd. Voorstellen vanuit de buurt zoals eenrichting verkeer, fietsstraat, andere
ingang calamiteitenweg, bordje Molenpad en locaties voor de speeltoestellen zijn
door de gemeente afgewezen. De resultaten van de in 2015 gehouden gemeentelijke evaluatie na de renovatie van het winkelcentrum laten op zich wachten. Winkeliers klagen over een gebrek aan parkeerplaatsen voor het winkelende publiek
en verzoeken om extra parkeerplaatsen in de ecologische zone bij De Hoevervaart. Buurtoverleg en gemeente zijn hierop tegen. De gemeente onderzoekt de
19
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parkeerdruk en neemt de aanwezige ontkoppeling in straten en opoffering van parkeerplaatsen op verzoek van winkeliers hierin mee. Op 19 januari werd het op 22
juni 2016 gestaakt hoger beroep tegen de komst van een crematorium hervat. Op
de uitspraak wordt gewacht. Op 14 januari 2017 werd De Geestmolen, voorzien
van nieuwe wieken, weer in gebruik genomen. Een aanwezige vraagt zich af of de
geplante dertien bomen rond het Claeszpad in de toekomst niet te hoog kunnen
worden voor de molen in verband met de windvang.
Groen: Het vele groen in onze buurt, waaronder vier ecologische verbindingszones, houden fijnstof tegen en zorgen voor een gezonde omgeving in de wijk. Omdat tijdens de zomerstorm van 2015 takken van de bomen langs de Willem Kalfstraat afknapten en de bomen instabiel waren zijn deze, samen met drie lijsterbessen en de bosschages om overlast van daklozen te voorkomen, verwijderd. Er zijn
vier iepen en vier gouden regens teruggeplaatst met lage struikjes en gras.
De kunststof grasmat van het trapveldje bij de Moreelsestraat/Cornelis Begastraat
is in november 2016 vervangen. Een nabij gelegen holle boom, verzwakt door een
brandje, is omgewaaid.
In het groen tussen de Honthorstlaanflats en de Hoevervaart zijn circa vijftien bomen gekapt om blijvers meer ruimte te geven. Na overleg zal gekeken worden of
er nieuwe boompjes geplant kunnen worden voor de kleinere, soms zeldzame,
vogels die hier vaak broeden.
Wegbranden of borstelen van gras/onkruid op stoepen en in hoeken van straten
heeft niet geleid tot permanente vermindering hiervan. Bij de regenwaterontkoppelingsprojecten fases 1 t/m 3 zijn bosschages verdwenen en werden veel grote bomen gekapt om vervangen te worden door kleine boompjes. Bij fase 4, ten zuiden
van de Terborchlaan, worden honderd veertig bomen gekapt en door ongeveer
honderd boompjes vervangen.
Duurzaamheid: Het verzamelen van aluminium voor het goede doel gaat gestaag
door.
Archief/Inventaris: Drie projecten en bestuurszaken zijn over 1995 tot 2015 volledig gearchiveerd en gedigitaliseerd. De inventaris, in 2015 verplaatst naar de oude
gasfabriek, zal in 2017 geinspecteerd worden.
Rondvraag
- De heer A. Gelder deelt mee dat de huurhuizen aan de Weissenbruchstraat en de
Schelfhoutlaan, met een positief advies van een gewijzigd huurdersbestand, mogelijk toch plaats kan vinden.
- De heer A. Jansen wijst op het voorontwerp bestemmingsplan van de nieuwbouw
van het ziekenhuis waarmee overlast van (bouw/sloop) verkeer in de omringende
wijken, waaronder De Hoef, te verwachten is.
- De heer T. Bozelie houdt een pleidooi voor jongere mensen in het bestuur voor
de continuïteit van het buurtoverleg. Ter plekke wordt een beroep gedaan op nieuwe/jongere buurtbewoners.
- Op de vraag van mevrouw D. van Staveren wat ‘De Hoef XL’ betekent wordt uitgelegd dat het gaat om de naam van een woningbouwproject van Botbouw binnen
Plan Geestmolen
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Presentatie Wijkagende West
Wijkagente Brigitta Coppens vertelt over haar werk in Alkmaar-West. Zij is contactpersoon voor scholen en AZC aan de Robonsbosweg. Op vragen over versmalde/
onveilige straten, hoge snelheid door de wijk rijden, criminaliteit, toezicht en het
weinig zichtbaar aanwezig zijn van de politie in de wijk anwoordt ze ’we zijn alléén
dáár wáár politie nodig is en doen geen vaste patrouilles (meer)’. Momenteel wordt
het politiebureau Mallegatsplein verbouwd waardoor tijdelijk uitgeweken moet worden naar de James Wattstraat. Hieraan zal ze een artikel wijden in De Geestmolen. De voorzitter bedankt haar met een bos bloemen voor haar komst.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur en bedankt de aanwezige leden
voor hun aanwezigheid. De Mormonenkerk wordt een attentie aangeboden als
dank voor de gastvrijheid om deze ALV hier te mogen houden.
Susanna E. Kropf
Notulist/secretaris

Van der Astpad
Een gemeentelijke officiële bekendmaking
van 6 maart kondigt aan dat voor huisnummer 14 - langs de Hoevervaart - een vergun-

Navraag leerde dat het om een stroomstoring ging die maar een paar huizen betrof.
- Op straat nummer 32 komt een erker aan
de voorzijde.
Blankerhofweg
Gespotted op 5 mei een jeugd evenement op
het trapveldje, georganiseerd door kerkelijk
centrum ‘Bij de Bron’.

ning werd verleend voor het maken van een
afmeerconstructie. Huisnummer 12 gaat
volgen met een aanlegsteiger.
Cornelis Begastraat
- Op 3 april voerde Liander graafwerkzaamheden uit aan de noordkant van deze straat.

DnoDoen
Het Noordhollands Dagblad van 5 mei kondigt in het artikel ‘Daklozenopvang probeert huisuitzetting voor te zijn. Voorkomen
beter dan opvangen’ aan dat nu daklozen in
vijf huizen zijn ondergebracht. Binnenkort
worden dat tien huizen met nog meer uitbreiding, volgens DnoDoen directeur Hill
Ravensberg.
De Driemaster
Op 21 mei 2017 bestond deze basisschool
twintig jaar.
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Praktijk voor Klassieke Homeopathie,
Orthomoleculaire en Darmtherapie
vindt u aan de Westerweg 75
Al 15 jaar een vertrouwd adres.
Te bereiken op 072-751 206 17 of
<info@hilliegootjes.nl>
Als u benieuwd bent of ik wat voor u
kan betekenen, kunt u mij bellen of
mailen.
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Frans Halsstraat
Voor een straatfeest op zaterdag 15 juli
werd een vergunning verleend, met als
publicatiedatum 26 april.
Winkelcentrum De Hoef
- Sinds de laatste De Geestmolen zijn vier
groen metalen zitbanken aangebracht die
hufterproef zijn.

- In april werd aan de zuidwest kant in het
trottoir de basis gelegd voor twee gescheiden bloembakken om hopelijk fietsers tegen
te houden. Tegelijk zijn de blinde geleidenstroken hier aangesloten op het al bestaande
netwerk.
- Naast de resultaten van een in opdracht
van de gemeente verricht onderzoek naar
het aantal parkeerplaatsen voor klanten/
bewoners, wordt gekeken naar een eerste
schetsontwerp tot uitbreiding van parkeerplaatsen aan de Judith Leysterstraat. De
gemeente laat weten beide binnenkort te
delen met vertegenwoordigers van de winkeliers en direct omwonenden.
- Op 24 april 2014 vond een overval plaats
bij benzine pompstation Texaco en op 1

mei 2014 vond ook een overval plaats bij
Vomar. Uit het Alkmaarsche Courant artikel van 17 maart 2017 ‘Vier jaar geëist
tegen verdachte overvallen’ blijkt dat het
om dezelfde 27-jarige dader Hussein I.
gaat. De politie had een duizend pagina
dossier opgesteld om te bewijzen dat de
man wel de dader is. Tijdens de uitspraak
op 30 maart 2017 werd de straf gereduceerd
tot drie jaar, met één jaar voorwaardelijk.
- Op 2 april werkte de verlichting van het
winkelcentrum niet.
- In het ex-huurpand van de in februari vertrokken Harry Karsten Damesmode trok
voor korte tijd een mode outlet. Intussen
staat het pand voor de tweede keer dit jaar
leeg.
- In de loop van mei zal er een geheel vernieuwde website voor het winkelcentrum
verschijnen.
- Op 17 juni volgen Vaderdag verkoop activiteiten en op 8 juli Zomer verkoop acties.
De Hoef XL
- Rond 10 maart 2017 werden aan het Bosschaertpad een glijbaan geplaatst en twee
boompjes geplant, terwijl verderop een
zitbankje werd aangebracht.
- Tegelijkertijd werden aan het Claeszpad
haagjes en dertien bomen geplant en gras
ingezaaid. Alles loopt mooi groen uit.
- Aan het Bosschaertpad werden op 5 mei
acht aanvullende boompjes en struiken geplant met hekjes. Alles werd hier al groen
uitlopend, aangeleverd.
Hospice
Gedurende de maanden mei en juni wordt
in het Hospice, Blanckerhofweg 13, een
schilderijen tentoonstelling gehouden door
cursisten van Atelier 12C. Het thema is
licht, lucht en atmosfeer in het landschap.
Alkmaarder Hout
Met dit eeuwenoude stadsbos op ooghoogte
over de spoorlijn heen, stuurde het Buurtoverleg op 6 april een inspraak reactie ge-

Mei 2017

25

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
Ook open op
donderdagavond
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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richt tegen de kap van toen 8.000 m2 bosperceel - inmiddels gereduceerd tot 5.900
m2 - nodig voor de vernieuwbouw van de
NW Ziekenhuisgroep/Alkmaar. Het gaat
hier om de fase voorontwerp van het bestemmingsplan. Wie kan er tegen de bouw
van een nieuw ziekenhuis zijn? Wèl zijn we
tegen de hieruit resulterende bomenkap,
want verspreiding van gebouwen elders (in
Heerhugowaard waar al ruimte was gereserveerd middenin het samenwerkingsverband

van het HAL-gebied) en/of desnoods een
hoger aantal te bouwen etages in de Alkmaarder Hout, kan soelaas bieden. Wie
stopt het NWZ om tijdens de bouw van een
kleine twintig jaar/na afloop, misschien nog
eens extra uit te willen rollen in de afnemende Alkmaarder Hout voor de grote toeloop aan patiënten uit de Noordkop. Regionale locatieverdeling is dan een optie. Tevens drongen we aan op een referendum/
burgerinitiatief tegelijk te houden met de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
2018. Op 7 mei wijdde het TV actualiteitenprogramma De Monitor/NPO2 aandacht aan
de zaak. Kunnen het in 2017 te beëindigen
AZC1/Picassolaan tezamen met het al jaren
leegstaande Ahrend gebouw/Picassolaan en
het in 2019 te stoppen tijdelijke AZC2/
Robonsbosweg, de Alkmaarder Hout soms
sparen? Wegens de geplande komst van een
hotel met evenementenzaal aan de Prins
Bernhardlaan 16 - verbouwing van de oude
Schutterswei gevangenis – behoeven er

hopelijk niet meer bomen in de Alkmaarder
Hout te worden gered?
JOL Hoefplan
Deze 51e versie van de vakantie activiteiten
voor schoolkinderen vindt plaats van maandag 21 augustus t/m vrijdag 1 september in
de Egmonderhout. Voorinschrijving via
<www.facebook.com/jolhoefplan>
Lievenshof
Op 5 mei is de politie met twee auto’s en
een motorrijder enige uren zoet geweest om
in een hoekpand op de begane grond een
wietplantage te ontmantelen. Deuren en een
schuur werden opengebroken en dat bleek
goed ruikbaar.
Meerweg (Egmondermeer)
- Op 22 maart viel het Raad van State vonnis in het voordeel van de realisatie van de
bouwplannen voor een Monuta crematorium aan de Meerweg 11.
- Huidige huurder van de grond en gebouwen ‘Gaaf Groen’ zal na mei moeten vertrekken en hoopt te kunnen verhuizen naar
een boerderij aan de Oude Hoeverweg.
Pius X kerk
Op maandagavond 22 mei hield de parochie
van de HH. Matthias-Laurentius, Nassaulaan 2, een parochie-informatieavond. Hèt
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agendapunt was de toekomst van de parochie en haar kerkgebouwen met onder andere de Pius X kerk. Het huurcontract van
de Pius X kerk loopt echter tot eind 2019,
dus hier voorlopig geen nood.
Porcellishof
Op 11 mei werd uit een hoekflat op de derde etage een man aan het zuurstof via een
hoogwerker van de brandweer, getild en in
de gereedstaande ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.
Reclame rotondes
Bij navraag laat de PvdA op 14 maart weten dat de reclame op rotondes - zònder
kunstwerk - uiteindelijk zullen kunnen gaan
verdwijnen. Als dit al gebeurt is dat na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

- In fase 4 (ten zuiden van de Terborchlaan)
blijft sinds eind 2016 qua voorbereiding
over het bomenplan, nog alles onduidelijk.
Bij het ter perse gaan van dit blad werd
ondanks navraag door bewoners een informatie avond nog steeds niet bekend gemaakt door de gemeente.
Schelfhoutlaan
- Voor straatnummer 15 werd een gehandicapten parkeerplaats opgeheven.
- In de Alkenhorst werd voor de tweede
keer op rij een koningsdag rommelmarkt
gehouden.
- Zondag 28 mei vinden om 14.00 in De
Alkenhorst film presentaties plaats over
Suriname in het kader van ‘De wijk op
reis’.

Regenwater ontkoppeling
- In fase 3 (achter het winkelcentrum) werden in februari 2017 aan de Van de
Veldelaan-Oost, twee en twintig bomen
gekapt. Hieronder bevonden zich twee hoge/totaal verwijderde populieren en de resterende twintig kleinere bomen werden op
een hoogte van vijftig cm. afgekapt. Hopelijk volgt kapcompensatie? Begin mei werd
de Van de Veldelaan vanaf de Hobbemalaan t/m de bocht opgebroken.
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Schoffelploeg
Eind maart, begin april en begin mei waren
overal schoffel-/hark ploegen bezig om de
wijk te verfraaien.
Spoorsloot/hondenuitlaatstrook
Begin mei vernamen we van een hondenbezitter dat verwijderd glas, op de vrije honden uitlaatstrook (met opruimplicht) direct
langs de spoorsloot, bij een volgende uit-

Straatlantaarns
Vanaf vrijdagavond 10 maart 2017 vielen
in de Bloemaertlaan, Weenixhof, Corn.
Begastraat, Terborchlaan, Weissenbruchstraat, de straatlantaarns gedeeltelijk uit. Op
11 maart was er enige verbetering. Pas na
het weekend werd de verlichting weer normaal. Hieruit blijkt dat tijdens weekenden
er op halve krachten wordt gedraaid.
Strooptocht
De Alkmaarsche Courant van 11 mei signaleert op de voorpagina dat op 10 mei ’s
nachts in de Bergermeer en De Hoef uit
minimaal acht auto’s airbags zijn gestolen.
Bij deze strooptocht waren vooral eigenaren van VW Polo’s de klos.

laatronde weer aangebracht was. Misschien
houdt iemand niet van honden(poep), wat
hier royaal aanwezig is. Zie ook blz. 11.
Jan Steenstraat
Nadat de bloedbank eind 2016 verhuisde
naar sportcomplex De Meent, gonst het in
de Jan Steenstraat van de nieuwe woningbouwplannen. Een laatste ontwerp is 21
appartementen met vier woonlagen en
twaalf meter hoog.

Terborchlaan
- Op 2 maart werd een grote verkeerscontrole gehouden tussen 09.00 - 15.30 uur.
Het resultaat was: zeven inbeslaggenomen
voertuigen, belasting inning, vier en twintig
uitgeschreven bekeuringen voor rijden onder invloed van alcohol, technische gebreken en honderd twintig aan de kant gezette
voertuigen.
- Eind maart werd het hoekwinkelpand op
nummer 27 leeggehaald door Arti Decor.
Opvolger gaat worden een barber. Een

Direct starten met zwemles op vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag in

ZWEMLES DIPLOMA A
In het gezellige huiskamerbad van Alkmaar, waar het water altijd 32 graden is
“De Badkuip” geeft ook Baby- en Peuterzwemles op vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend tussen 9 en 12 uur

Bel of mail gerust voor verdere informatie

Tot ziens in “De Badkuip”!

debadkuip@hetnet.nl | 072 - 511 1380
Judith Leijsterstraat 12 | 1816 JZ Alkmaar

José Driessen & Rob Vonhoff
Mei 2017
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herenkapper scheert en trimt behalve de
lengte van het hoofdhaar, ook snorren en
baarden. Hiermee lopen genoeg heren rond,
dus belooft dit een goede nering te worden.
- Voor het lege en te huur staande pandje op
nummer 15 werd een omgevingsvergunning
verleend. De bedoeling is bestemmingsplan
wijziging van Wonen naar Winkel/
Werkplaats. Inmiddels is bekend dat hier
een Fietsreparatiepunt komt.
- Het winter schaatsseizoen in De Meent
werd afgesloten op 19 maart, opening op 14
oktober. In de ijshal blijft tijdens de zomer
ijs liggen voor schaatstrainingen.
- Voor Terborchhof 4 werd een gehandicapten parkeerplaats aangevraagd.
Van de Veldelaan
In de eerste helft van april lag een deel van
de afscherming van een bushalte op de hoek
met de Terborchlaan, totaal versplinterd op
straat. Kort daarna werd het deel vervangen
en de rommel opgeruimd..
De Vleugels
- Tijdens de omvangrijke verbouwing werd
vanaf maart gewerkt aan de eerste etage.
Tevens wordt dan de buitenkant van het
gebouw aangepakt en de Franse balkons
weggenomen om te kunnen schilderen. In
juli worden deze balkons weer aangebracht.
- Een deel van de dagbestedingsruimte op
de begane grond kan gehuurd kan worden
voor feestjes, verjaardagen en partijtjes.
- Na de bouwvakvakantie volgen twee buiten terrassen: aan de oostkant naast de toe-

komstige ingang (morgen koffie) en aan de
westkant (middag thee). Het belooft een
ware concurrentie voor het winkelcentrum.
- Na de bouwvakvakantie zal ook de Jeu de
Boules baan aan de westkant weer operationeel worden gemaakt.
- Vanaf april wordt door de Zorgcirkel in
abonnementsvorm Fitness 65+ en Inloopfitness gegeven op de begane grond.
- Huisopticien Edwin Stolwijk uit Heerhugowaard brengt regelmatig een bezoek.
Info via e-mail <e.stolwijk@ziggo.nl> of
tel. 572.03.28.
De Vliegerstraat
Aan de achterkant richting de spoorsloot
werden diverse hoge bomen gekandelaard
(snoeitechniek).

Vliegtuigherrie
De Alkmaarsche Courant van 22 februari
meldt met het artikel ‘Schiphol ontkent
geluidsoverlast’ dat Alkmaar geen eigen
geluidsmeetpost krijgt om de vliegherrie
naar/van Schiphol zèlf te kunnen meten.
Een gemeentelijk verzoek aan de luchthaven werd niet gehonoreerd omdat Alkmaar
ten dele in de vastgestelde zone ligt die acht
en veertig decibel overschrijdt (Westkant).
Dit is de conclusie van bestuurslid Johan
Bos van ’Vliegtuigherrie Regio Alkmaar’.
Op 3 en 9 maart 2017 was het weer onafge-
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Leren masseren
Massage cursus voor 50 plussers
Veel mensen vinden massage aantrekkelijk. Het is plezierig om te doen en wie
masseert doet een ander ook een groot genoegen. Het is een vriendelijke manier
om contact te maken met je lichaam. Waarom massage?
 Massage is ontspannend.
 Pijnlijke en stijve plekken kunnen weer soepel worden na massage.
 Massage stimuleert bovendien de bloedsomloop.
 Het lichaam kan zich gemakkelijker ontdoen van afvalstoffen.
 En massage heeft een algehele gunstige uitwerking op het lichamelijk
welzijn.
Mensen soms nog wat onwennig tegenover het idee om hun partner, familielid,
vriend of vriendin een massage te geven. Om de drempel wat lager te maken is
deze cursus speciaal georganiseerd voor mensen van 50 jaar en ouder.
De cursus wordt op 6 middagen gegeven op de maandagmiddag
van 13.30u tot 16.30u en start op maandag 20 maart 2017
Huis van de Wijk De Alkenhorst
Schelfhoutlaan 4 1816 LG Alkmaar
De cursus kost 125 euro dit is inclusief een massageboek en massage olie
Voor info en aanmelding kunt u bellen naar Mevr. G. Pennink Tel:06-426 330 12
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broken raak met overkomende vliegtuigen,
in de frequentie van een Amsterdamse tram.
Voetbalclub AFC’34
Aan de Robonsbosweg wil AFC’34 haar
accommodatie vernieuwen en de statribunes overdekt maken. Tevens wil ze
VVA/Vrouw Voetbal Alkmaar, elite elftal,
vanaf het nieuwe seizoen 2017 huisvesten.
Weenixhof
- Begin maart werden hier en in de omgeving de granulaatstroken schoongeveegd
door een bezemwagen.
- Na de asbestsanering van eerder dit jaar in
de kruipruimten van de portiek flatgebouwen werd in maart via diverse gemaakte
gaten in de trottoirs, zand weggezogen om
plaats te maken voor isolatiemateriaal in
diezelfde kruipruimten. Nadat ‘grijze parels’ als isolatie werden aangebracht, werden de gaten gedicht en waren in april alle
trottoirs weer egaal.
Westrand
Volgens het Alkmaars Weekblad van 29
maart stelt de Federatie van Amateurtuindersverenigingen weer volkstuinen aan de
Olympiaweg beschikbaar voor minima,
<www.fatv.nl>. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Alkmaar.
Winterstorm
Op 23 februari heeft een winterstorm aan de
Noordoost oever van de Ruysdaelkade een
grote boom doen omwaaien.
De Hoef ZO
- Begin maart werden aan de noordkant van
de Picassolaan, negen volwassen bomen en
aan het El Grecohof vijf volwassen bomen
gekapt. Inmiddels werden alle bomen vervangen (zie foto) en zien de trottoirs er nu
egaal uit.
- De in de vorige uitgave aangekondigde
zeven bomen aan de Tooroplaan 1
(schoolplein An Nasr) werden eind maart

gekapt tot boven de grond. Intussen zijn de
boomstronken verwijderd, nieuwe tegels
gelegd en met het geld van de Fancy Fair
van 17 mei een ‘Schoolplein 14’ aangelegd.
Hopelijk is de kapcompensatie met locatie
bekend, mede in te vullen door de leerlingenraad.
- De Alkmaarsche Courant van 29 april
maakt met het artikel ‘AZC Vluchthoef
sluit na 28 jaar’ duidelijk dat dit Asielzoekerscentrum aan de Picassolaan in oktober
gaat sluiten omdat het aantal asielzoekers
fors is afgenomen. Een aangevraagde omgevingsvergunning duidt alvast op de kap
van twee bomen. De grond is eigendom van
de COA en er rust een woonbestemming
op. Verdere ontwikkelingen zijn ons onbekend. Dit AZC1 wordt dan ruim een jaar
vroeger gesloten dan in eerste instantie de
bedoeling was per 1 januari 2019. De tijdelijke opvang van AZC2, Robonsbosweg,
blijft open tot april 2019. Leuke locatieverdeling(en) voor het te verbouwen NW Ziekenhuis om de Hout te ontlasten èn dan
vlak bij de N9?
- Op 1 april ging speeltuin ‘De Hoef’ weer
open tot 2 oktober. Tijdens de zomervakantie is de speeltuin dagelijks geopend.
- Op zondag 18 juni (Vaderdag) vindt een
grote stratenrommelmarkt plaats.
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Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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Buurtagenda
Zaterdag 27 mei, Happy Hour, De Vleugels, Terborchhof, 16.00 - 17.30 uur
Zondag 28 mei, De wijk op reis, films over Suriname, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan
4, 14.00 uur
Maandag 29 mei, zingend ‘Café Mariannes’, De Blauwe Boom, Bart van de Leckstraat 1, 14.00 tot 15.30 uur
Woensdag 31 mei, film ‘The Butler’, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Mei en juni, Expositie schilderijen in Het Hospice, Blanckerhofweg 13
Vrijdag 2 juni, Kledingbeurs (dames/heren/kinderen), De Alkenhorst, Schelfhoutlaan
4, 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 3 juni, Optreden zangeres Gerda met Will aan de piano, De Vleugels, 14.00
uur
Zaterdag 10 juni, jaarlijkse Rabo fietssponsortocht
Woensdag 14 juni, korte IVN wandeling, De Alkenhorst, 13.30 uur
Zaterdag 17 juni, Happy Hour, De Vleugels, Terborchhof, 16.00 - 17.30 uur
Zaterdag 17 juni, Vaderdag attentie met kans winnen BBQ pakket, winkelcentrum De
Hoef
Zondag 18 juni, Vaderdag 15e grote stratenrommelmarkt, De Hoef ZO
Woensdag 28 juni, film ‘Into the wild’, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Maandag 19 juni, Grieks buffet, restaurant De Vleugels, Terborchhof 1, 17.00 uur
Donderdag 6 juli, BBQ indien mogelijk buiten, restaurant De Vleugels, Terborchhof
1, 17.00 uur
Zaterdag 8 juli, Zomer event met spelen, muziek, hapjes/drankjes, winkelcentrum De
Hoef (50 -jarig bestaan winkelcentrum)
Vrijdag 7 juli, Fancy Fair, Nicolaas Beets Locatie De Hoef, vanaf 14.30 uur
Woensdag 12 juli - na voorafgaande restyling - heropening Blokker, winkelcentrum
De Hoef
Zaterdag 15 juli, Straatfeest, Frans Halsstraat
Maandag 21 augustus t/m vrijdag 1 september, 51 e JOL Hoefplan vakantieactiviteiten
schoolkinderen, Egmonderhout
September 1967, 50-jarig jubileum openingsmaand winkelcentrum De Hoef
Zaterdag 9 september, Open Monumentendag, draaiende Geestmolen
Zondag 10 september, film ‘Carol’, de Blauwe Boom, Bart van de Leckstraat 1, 14.00
uur
Zaterdag 23 september, Burendag
Zaterdag 23 september, receptie ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het Huis
van de wijk De Alkenhorst., Schelfhoutlaan 4, 14.00 tot 17.00 uur. Begin van de feestweek voor de drie organisaties in het Huis van de wijk: WonenPlus, Evean en de Bewoners Onderneming De Alkenhorst.
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Huurdersvereniging
Ja!
Sinds 1 januari 2017 zijn de meeste bewoners van de appartementen in de
Alkenhorst, de Merel, de Zwaluw en de
Vleugels samen in de Huurdersvereniging ‘onder de Vleugels’ aangesloten bij
de Woonbond.

dersvereniging ‘onder De Vleugels’ maar u
wilt zich wel opgeven, neem dan even contact met één van onder staande bestuursleden.
J. Schrassen, voorzitter
06-251 808 11 of 072-562 08 98
J. de Vries, secretaris
06-427 818 74
M. Dekker, penningmeester
06-201 168 34
A.v.d. Klundert, algemeen lid
072-512 15 27

D

it alles mede door de veranderde vorm
van wonen, het langer in je eigen huis
kunnen blijven wonen met behulp van buiten. Bij voorbeeld door Thuiszorg, maaltijd
bezorging aan huis en huishoudelijke hulp,
er zijn diverse mogelijkheden waardoor dit
kan. Waarom dan aansluiten bij de Woonbond? In de genoemde locaties waren al
bewonerscommissies actief, maar hun mogelijkheden waren niet toereikend voor de
huidige woonvorm. De huurdersvereniging
heeft wat dat betreft meer mogelijkheden en
rechten ten opzichte van een bewonerscommissie. Bij de Woonbond kan de Huurdervereniging als zij niet ter zake deskundig
genoeg is terecht voor advies en informatie.
Dit alles blijkt ook uit het blad de huurwijzer, een tijdschrift voor huurders dat viermaal per jaar door de woonbond uitgegeven
wordt. Op dit moment heeft de huurdersvereniging ruim honderd leden en we verwachten dat dit aantal meer zal worden na de
bijna voltooide verbouwing van De Vleugels.
Een aantal van onze bewoners is ook lid van
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, zij
behartigt de belangen van bewoners uit deze
buurt en ontvangen vier keer per jaar het
blad De Geestmolen met allerlei wetenswaardigheden over onze buurt. Steun daarom de ‘Geestmolen’ en meldt u aan als lid
bij Martien de Bruijn <voorzitter@geest
molen.nl> Woont u op een van de genoemde locaties en bent u nog geen lid van huur-

Jan Schrassen

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
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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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Fancy Fair
Nicolaas Beets
Locatie De Hoef
Het duurt nog even, maar op 7 juli organiseert locatie De Hoef van de Nicolaas
Beets hun jaarlijkse Fancy Fair is samenwerking met de ouderkamer.

N

a het succes van vorig jaar hopen we
er dit jaar weer een feestelijke vrijdagmiddag van te maken. Het thema van dit
jaar is ‘Hallo Wereld’. Op het plein kunt u
kennismaken met allerlei heerlijke wereldgerechten, worden er diverse spelletjes aangeboden voor de kinderen en zal er uiteraard weer een luchtkussen voor de kinderen
staan. De traditionele loterij met mooie prijzen mag natuurlijk ook niet ontbreken!

Kortom; echt een datum om in uw agenda
op te schrijven. Heeft u kinderen die jonger
zijn dan vier jaar? Dan is het juist leuk om
langs te komen om ook een indruk te krijgen van onze school. Wij zorgen dat onze
gloednieuwe folder voor u klaarligt, zodat u
die mee kunt nemen.
Dus; vrijdag 7 juli 2017 vanaf 14.30
uur…..Fancy Fair op de Nicolaas Beets. We
hopen dat u erbij bent!
Jubbe de Groot
Locatieleider – Locatie de Hoef

Haarstudio de Hoef
1 x Wassen knippen model drogen 23,50
3 x Wassen knippen model drogen 56,- (18,65 per keer)
6 x Wassen knippen model drogen 104,-(17,35 per keer)
Abonnement is onbeperkt geldig
Haarstudio de Hoef, Terborchlaan 2, 1816 LD Alkmaar
Voor meer informatie bel 072-5120710
Of kijk op www.haarstudiodehoef.nl
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WonenPlus Alkmaar
Hulp nodig? Blijven er klussen liggen omdat die te lastig zijn om zelf te doen? Een
boodschapje, samen winkelen, een schilderij ophangen, iets repareren, uw administratie, computer- of tablet vragen, radio of tv
zenders instellen, begeleiding naar het ziekenhuis, een klusje in de tuin? Of u wilt
met een beetje hulp weer iets ondernemen?
Wij helpen u graag bij al die hand- en spandiensten. Als aanvulling op uw buren of
mantelzorgers. Zit uw hulpvraag er niet
bij? Bespreek deze gerust met ons. Wij bieden u graag de helpende hand als u zelfstandig woont en te maken heeft met ouderdomsproblemen of jong bent met lichamelijke, psychiatrische of verstandelijk beperkingen. Voor € 2,00 of € 4,00 per maand
(afhankelijk van uw inkomen) kunt u zich
inschrijven.
Wie zijn wij? WonenPlus is een organisatie
voor hulp en ondersteuning aan huis. Dit
doen wij met de inzet van vrijwilligers. Als
aanvulling op zorg of andere hulp. Ook
geven wij informatie over zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Wie onze vrijwilligers zijn? Mensen zoals
jij en ik. Met veel belangstelling en bereidheid om zich voor een ander in te zetten.
Contact? Hebt u onze hulp nodig of wilt u
iemand helpen? U bent van harte welkom.
Bel (072) 512 27 11 of kom langs op het
servicepunt WonenPlus Alkmaar in de
Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar
(De Hoef). Mailen kan ook:
<info@wonenplusalkmaar.nl>
En bekijk onze website:
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
Inge Zoet

Activiteiten van
De Alkenhorst
- 17 mei: Een High tea met heerlijke hapjes. Van 14.00 tot 16.00 uur. Life muziek.
Soms uitmondend in meezingen of
zelfs……dansen. Mogelijk kan uw favoriete nummer gespeeld worden. De kosten
zijn € 5,50. Inclusief één keer thee of koffie. De zaal gaat open om 13. 45 uur.
Een goed idee: Om als cadeau weg te geven
of uw kennis, vriend/ vriendin, buurvrouw/
buurman of familielid uit te nodigen.
- Turks theedrinken: van 27 mei t/m 23juni is er geen Turks theedrinken vanwege
de Ramadan. Op 30 juni starten we weer
met een feestelijk tintje!
- Vrijdag 2 juni: Kledingbeurs in de
Alkenhorst van 13.00 tot 17.00 uur. Voor
dames-, heren-, kinderkleding , accessoires
en schoenen. Tafel reserveren € 5 Meer
info: 06-427 550 24. Voor aanmelden: 06427 550.24.
- 14 juni: Een korte natuurwandeling in de
buurt van één a drie km. De heer Jansen,
gids van Het I.V.N , laat ons de wijk met
andere ogen bekijken. U hoeft niet ver weg
te gaan om van de natuur te kunnen genieten. Hij laat u onze buurt met andere ogen
zien. Geschikt voor mensen met rollator of
scootmobiel. Aanvang: 13.30. Deze wandeling kost € 3 inclusief thee en een bijdrage
voor het I.V.N .
- Buitenlandse maaltijden: In de zomermaanden juli en augustus zijn er weer onze buitenlandse maaltijden. U hoeft niet
naar het buitenland om van een heerlijke
buitenlandse maaltijd te genieten. Onder
andere Turks, Indonesisch en Chinees. De
kosten van een maaltijd zijn € 7,50. Data en tijden volgen. Wandelt u gerust eens
het Huis van de Wijk binnen voor informatie en voor al onze andere activiteiten!
Anke Krátzschmar
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Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078

Nicolaas Beets
Locatie de Hoef – Judith Leysterstraat 4

Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Bouwstenen Nicolaas Beets
· Gedeelde waarden
· Methode als leidraad
· Zelfstandigheid
· Goede sociale omgang
· Differentiëren
· Goede zorgstructuur
· Zorg voor de omgeving

Focus locatie de Hoef
- Goed lees-/ en taalonderwijs
- Positieve gedragsverwachtingen
- Gebruik van moderne
methodes en middelen
- Cultuureducatie
- Leren Zichtbaar Maken
- Benutten van de
Bent u geïnteresseerd geraakt
kleinschaligheid van de
in onze school,
maak dan een
locatie
afspraak met de directeur of
locatieleider voor een rondleiding
en een kennismakingsgesprek.
U bent van harte welkom!
Telefoonnummer: 072-5111794
E-mailadres: directienicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl
Website:
www.obsnicolaasbeets.nl
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Politienieuws

Activiteiten in
Zorgcirkel/
De Vleugels
- Zaterdag 27 mei: Happy Hour tussen
16.00 en 17.30 uur
- Maandag 29 mei: Pantoffelservice tussen
10.00 en 12.00 uur
- Dinsdag 23 mei: workshop 'Pinksterbloemstukje maken' om 14.30 uur, graag
vooraf opgeven bij receptie van De Vleugels, kosten € 5 (inclusief materiaal en koffie/thee)
- Zaterdag 3 juni: optreden van zangeres
Gerda, met Will op de piano om 14.00 uur
en verloting in de pauze (entree € 5 inclusief vier lootjes)
- Zaterdag 17 juni: Happy Hour tussen
16.00 en 17.30 uur
- Een keer in de twee weken op de dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur kunt u deelnemen
aan de schilder- en tekenclub in De Vleugels. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ondergetekende.
- In de hal van De Vleugels is een grote
boekenkast met 'zwerfboeken' geplaatst.
Er staan nu nog voornamelijk 'groot letter'boeken in. U kunt een boek lenen vanuit
het bibliotheekprincipe 'haal een boek en
breng een boek'.
- Wilt u meer bewegen? Dat kan in onze
mooie, nieuwe Fitnessruimte op de begane
grond. Via de receptie van De Vleugels
kunt u hier meer informatie over krijgen.
Gertruud Bakker
activiteiten coördinator
Zorgcirkel/De Vleugels
tel.: 06-124 716 38

Het politiebureau aan het Mallegatsplein in
Alkmaar werd vanaf 23 januari tijdelijk
gesloten voor publiek. De politiemensen
die er nu werken, verhuizen naar het politiepand aan de James Wattstraat 27, ook in
Alkmaar.
Daar kunt u terecht voor het doen van aangifte, na afspraak via 0900-8844, en voor
andere politiecontacten. Zie voor openingstijden van deze locatie op <politie.nl>.
Vanaf eind januari wordt het oude politiebureau aan de Mallegatsplein gerenoveerd.
Nieuw tijdelijk bezoekadres vanaf 23
januari 2017
James Wattstraat 27
Alkmaar
0900-8844
Postadres vanaf 23 januari 2017
Postbus 57
2000 AB Haarlem
De politie is altijd voor u bereikbaar via
0900-8844;
in geval van nood is de politie snel ter
plaatse via 112.
Voor het doen van aangifte zie ook
<Politie.nl>.
De politie is altijd voor u bereikbaar, en
in geval van nood is de politie snel ter
plaatse.
Wilt u in contact komen met de politie?
Dit kan als volgt:
- 112 Als elke seconde telt
- 0900-8844 Meldingen, vragen, afspraak
maken met wijkagent, of afspraak om
aangifte te doen
- 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
- <www.politie.nl> Internet
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Brigitta Coppens
Wijkagente
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Alkmaarderhout
straks vogelvrij?
De Alkmaarderhout is het oudste
stadspark van Nederland. Dit is het
leefgebied van de bosuil, de groene
specht, de rosse vleermuis en veel andere
beschermde diersoorten. Een natuurlijke
plek om te wandelen en tot rust te
komen. Maar hoe lang nog? Want als de
plannen van de gemeente Alkmaar
doorgaan is de Hout straks vogelvrij. Het
ziekenhuis eist namelijk opnieuw een
flink stuk van het gebied op om een
verbouwing te starten die maar liefst 17
jaar zal duren.
Een zware aanslag op het mooiste en
rustigste stukje Alkmaar. Om dit te
voorkomen hebben wij stichting Red de
Hout opgericht, met nu al ruim 3.660
leden op Facebook.

R

ed de Hout is niet tegen het
ziekenhuis. Integendeel. Maar we zijn
wel tegen de misleidende manier waarop in
achterkamertjes en via geheime afspraken
de zaken in Alkmaar kennelijk worden
geregeld. Bovendien: het ziekenhuis zal in
de toekomt kleiner worden aangezien de
hele gezondheidszorg snel verandert.
Ondanks dat wil het ziekenhuis toch
opnieuw een stuk van de Hout innemen.
Een stuk waar veel grote, oude en absoluut
onvervangbare bomen staan.
Volgens de gemeente worden ze één op één
gecompenseerd, maar dat is een stukje
nepnieuws van de bovenste plank. Er is nu
al geen ruimte om te verbouwen zonder de
Hout te slopen, laat staan om te
compenseren. Bovendien: hoe compenseer
je dergelijke grote bomen? Elke serieuze
bioloog weet dat dit onmogelijk is en ook
onze beschermheer, prof. dr. Nico van
Straalen, denkt er zo over. Jonge sprietjes

op het ziekenhuisterrein kunnen nooit die
oude groene reuzen vervangen.
Het nieuwe, flexibele bestemmingsplan dat
in voorbereiding is biedt voor de toekomst
geen enkele bescherming voor onze Hout.
Want als Noordwest Ziekenhuisgroep een
flink stuk van het gebied mag gebruiken
voor haar verbouwingsplannen dan zijn
andere bedrijven of organisaties straks veel
moeilijker tegen te houden dan nu.
De Hout is een serene plek. Een natuurgebied midden in de stad waar je juist
gezond van wordt en waar je al wandelend
kunt genieten van de rust en de vele
zingende vogels en bloeiende planten. Een
nieuwe aanslag betekent het begin van het
einde.
De Hout heeft ook uw hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een steunbetuiging
via onze openbare groep op Facebook/Red
de Hout. U kunt ook een steunmailtje
sturen naar:
<info@reddehout.nl>.
Bent u advocaat en wilt u ons belangeloos
bijstaan in de strijd? Wij ontvangen u met
open armen.
Meer informatie op: <www.reddehout.nl>
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Johan Bos
(voorzitter Stichting Red de Hout)
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Nakomertjes
Asielzoekers
- De Alkmaarsche Courant van 19 mei
maakt bekend dat op 3 en 4 juni bewoners
uit beide AZC’s meehelpen met de totstandkoming van de 10e Kaeskoppenstad.
Met een toerbus worden ze opgehaald om
het evenement gratis te bezoeken.
- Een nieuwsbrief van 17 mei van het
Alkmaar Freedom House (vluchtelingen
project in Vrijheidskerk) meldt dat in de
eerste helft van 2017 Alkmaar twee en
tachtig statushouders moet huisvesten,
inclusief gezinsherenigingen.
Winkelcentrum De Hoef
- Uit diverse naslagwerken blijkt dat het
winkelcentrum met de eerste winkels
werd geopend in september 1967. Zodoende bestaat het winkelcentrum in
2017, vijftig jaar, een koninklijk jubile-

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

Middenweg 243
1701 GJ
Heerhugowaard
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Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
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Filmmiddag in de Pius X woensdag 31
mei 2017: The Butler

Films in de
Pius X kerk

U zult de Amerikaanse geschiedenis zien
door de ogen van een doodgewone man
en dit is bijzonder in beeld gebracht. Dat
de rassendiscriminatie van zo’n enorme
invloed is geweest op het leven van de
Afro-Amerikaanse bevolking is confronterend en zet aan het denken. De film is
gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van Eugene Allen, die vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse presidenten.
Als je nog eens goed naar de film kijkt
zie je dat dit niet alleen een film is over
rassendiscriminatie, maar dat ook de
familieband centraal staat.

Filmmiddag in de Pius X woensdag 28
juni: Into the wild

Ontvangst vanaf
Entree
Aanvang film
Duur film
Plaats
Ingang

13.45 uur koffie/thee
€ 3,00
14.00 uur
2¼ uur
Pius X kerk
Blanckerhofweg 15

De 22-jarige student probeert zonder
bezittingen zijn weg te vinden in de wildernis van Alaska. Bijzondere ontmoetingen en verraderlijke kracht en pracht
van de natuur worden op een indrukwekkende wijze weergegeven.
Ontvangst vanaf
13.45 uur met koffie/
thee
Entree
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur
2 uur en 20 minuten
Plaats
Pius X kerk
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
woensdag 28 juni
Wij sluiten af met een gezellig samenzijn.
Een hapje en drankje hoort erbij.
Yvonne de Weerdt
Mei 2017

43

denk eerst wat u graag wilt vertellen zodat
u de problematiek zelf ook helder voor
ogen heeft. Bel vervolgens aan en blijf rustig. Vertel dat u graag met de buren wilt
praten en vraag wanneer dat kan.

Buurtbemiddeling

Ruzie om de tuin
Tuinperikelen zijn al bijna zeven jaar één
van de meest voorkomende oorzaken van
onenigheid met de buren. Neem de schutting bijvoorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald, is te laag of juist
te hoog waarbij overleg over een oplossing
niet mogelijk lijkt.
Suggesties voor een oplossing
Het lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt
niet altijd: bespreek burenproblematiek met
de desbetreffende buur. Ga niet klagen bij
overige buren, daarmee lost u niets op.
Misschien hebben uw buren helemaal niet
door dat ze overlast veroorzaken. Krop uw
gevoelens van ergernis, frustratie en woede
niet op. De kans op een opbouwend gesprek met de buren neemt daardoor af. Be44

Als u eenmaal samen aan de gesprekstafel
zit, dan kunt u vertellen waar u last van
heeft en ook wat de gevolgen daarvan voor
u zijn. Des te beter uw buren u begrijpen,
des te groter is de kans dat ze begrip tonen
en bereid zijn samen met u naar een oplossing te zoeken. Luister tijdens dit gesprek
ook naar de zienswijze van de buren. Uw
buur kan de situatie namelijk heel anders
beleven en andere zorgen en behoeften hebben dan u. Het is raadzaam steeds uw gezamenlijk belang voor ogen te houden en samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Met de vinger wijzen naar de ander of
uw gelijk halen zal uw beider belang niet
steunen. Probeer te voorkomen dat u meteen zelf met ‘de beste’ oplossing komt, hoe
geweldig u die oplossing ook lijkt; laat de
ander er ook even over nadenken anders
ervaart de ander u misschien als dwingend.
Heeft u zich bedacht wat u de ander zelf te
bieden heeft zodat de overlast kan worden
beperkt?
Wanneer u met een overlastkwestie bij uw
buren komt, kunt u hen bijvoorbeeld ook
vragen of zij zich wel eens aan u storen
zonder dat u dit in de gaten hebt.
Komt u er onverhoopt samen met uw buren
niet uit? Bel dan met Buurtbemiddeling
Alkmaar (gemeente Alkmaar) via Stichting
De Bemiddelingskamer, projectleider Nathalie Peters 06-243 681 53 of via
<info@debemiddelingskamer.nl>
Meer
informatie kun u vinden op onze website:
<www.debemiddelingskamer.nl>
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Nathalie Peters
Projectleider Buurtbemiddeling voor de
gemeente Alkmaar
<n.peters@debemiddelingskamer.nl>
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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 1135 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 (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
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 NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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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: 088-559
16 00, e-mail <klantenservice@zorgcirkel.com>,
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.
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, di. 14.00-14.30 tel. 09008844
<Vincent.Beuling@politie.nl> Brigitta Coppens
<Brigitta.Coppens@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
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
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 te bevorderen,
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
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:_______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Eenmaal per jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling op rek 3764.99.516

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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