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Geachte voorzitter, raadscommissie en overige aanwezigen,
Het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ spreekt in op advies van een raadsfractie
vanwege het urgente karakter. Het betreft het project ‘Afkoppelen en aanleg
nieuw watersysteem’. Het gaat hier om het afkoppelen van het regenwater van het
vuilwaterriool.

Waterplan Alkmaar, Project De Hoef
In 2007 heeft de gemeente gevraagd of het Buurtoverleg in beginsel bereid was
mee te denken over de aanleg van wadi’s. Dit zijn greppels om water op te
vangen. Dit onder de toezegging dat er beslist géén bomen of struiken gekapt
zouden worden en dat als er bezwaren waren vanuit de buurt er zonder extra’s
ontkoppeld zou worden.

Voorlichting 17 november 2009
De gemeente heeft haar plannen voor wadi’s gepresenteerd aan de buurt. Hier
kon men geen bedenkingen of bezwaren indienen. De verantwoordelijke
wethouder heeft ter plaatse aangegeven dat, ik citeer:
“Omdat de plannen niet stroken met het gemeentelijk beleid dienen de
plannen eerst nog door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.
Hier bent u als bewoner nog volop in de gelegenheid een zienswijze in te
dienen tegen de plannen of eventueel bezwaar aan te tekenen.”

Eerste enquête
De plannen bleken te worden uitgebreid met extra’s zoals ‘punaises’ en
grindstroken in de weg en het aantal te kappen bomen steeg van 0 naar 42. Ook
bleek het door de buurt en gemeenteraad afgeblazen ‘Groenreconstructieplan’
alsnog doorgedrukt te worden.
In juni 2010 werden de resultaten van een uitgevoerde buurtenquête overhandigd
aan de betreffende ambtenaren: 100% is tegen het Groenreconstructieplan en het
kappen van bomen of struiken, 87% is tegen de aanleg van wadi’s.
De gemeente richtte een ‘Panel’ op, een soort begeleidingsgroep, waar ‘andersdenkenden’ niet in mochten deelnemen met kennelijk als doel ‘draagvlak’ aan te
tonen. Ook verschenen er gemeentelijke folders (mrt. en jul. 2010, mrt. 2011) met
eenzijdige informatie.

Bedenkingen en bezwaar
Er verschenen zes aankondigingen van omgevingsvergunningen voor de kap van
42 bomen. Deze omgevingsvergunningen mochten, ook op verzoek, niet ingezien
worden. Achter deze omgevingsvergunningen bleek een vergaande herinrichting
van de buurt verscholen zo bleek uit een overleg met de gemeente:
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- de aanleg van wadi’s aan de Bloemaertlaan en Schelfhoutlaan;
- het alsnog kappen van het groen dat behouden was vanwege het afgeblazen
Groenreconstructieplan;
- de kap van meer dan 1.000 m2 bosschages;
- versmallen van de rijwegen aan de Schelfhoutlaan;
- de aanleg van punaises in plaats van de afgesproken drempels;
- de aanleg van grindstroken in de wegen.
Dit alles met als gevolg dat veel struiken en bosschages zouden verdwijnen en dat
de wegen een stuk onveiliger worden vanwege de ‘punaises’, grindstroken (geen
sneeuwschuivers) en de wadi’s (waar zeer beperkt gestrooid mag worden op de
doorgaande wegen).
Op 29 november 2010 zijn er bedenkingen ingediend waarop geen reactie kwam
maar waarna de gemeente zichzelf (op 15 december 2010) wel vergunning
verleende. Op 3 januari 2011 is een bezwaarschrift ingediend dat tot op heden
nog steeds niet inhoudelijk behandeld is.

Tweede enquête
Uit een tweede zeer brede enquête eind januari 2011 bleek dat 95,5% van de
betrokken bewoners in de buurt vóór ontkoppeling, maar tégen de extra’s zijn
zoals wadi’s, grindstroken, punaises of het alsnog uitvoeren van het
Groenreconstructieplan.

Gemeentelijk standpunt
Het hoogste orgaan binnen het Buurtoverleg heeft gesteld dat het bezwaarschrift
onverminderd van kracht is. Ondanks herhaalde verzoeken is het bezwaarschrift
na bijna 5 maanden nog steeds NIET door de gemeente behandeld.
De gemeenteambtenaar stelt dat de bewoners en de gemeenteraad geen enkele
zeggenschap hebben over de vergaande herinrichting van de wijk omdat de
extra’s volgens hem een ‘technische interpretatie’ zijn van het Waterplan. Hierin
komen wadi’s of ‘pilot projecten’ echter helemaal niet voor.

Wat wil de buurt?
De buurt wil openheid van zaken, inspraak en een hoorzitting zoals dat hoort bij
een bezwaarschrift en hoopt hiervoor politieke steun te vinden. Wij vragen u, om,
bijvoorbeeld middels een motie, in de komende raadsvergadering de gemeente tot
een hoorzitting te verplichten.
De buurt wil waterontkoppeling zoals dat ook in alle andere wijken is gebeurd.
Géén wadi’s, géén grindstroken, géén punaises en géén Groenreconstructieplan.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
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