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Geachte voorzitter, college, raadscommissie en overige aanwezigen,
Mijn naam is <> en ik spreek namens het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ in over
de uitvoering van Waterplan Alkmaar ‘Project Hoefplan’.
Inrichting buitenruimte
De uitvoering van het project is gestart op 1 mei 2012. Op 26 juli 2012 is het
Buurtoverleg op de hoogte gesteld van de inrichting van de buitenruimte. Hiertegen
heeft het Buurtoverleg op 1 augustus 2012 bezwaar gemaakt zonder resultaat.
Op 4 september 2012 is een brief gestuurd met verbetervoorstellen naar de
verantwoordelijke wethouder en Projectleider echter zonder inhoudelijke
beantwoording. Omdat vanuit het project en het college niet gereageerd wordt heeft
het Buurtoverleg u als gemeenteraad op 1 oktober 2012 verzocht het ‘Project
Hoefplan’ zo spoedig mogelijk te agenderen zodat de wijzigingsverzoeken van de
bewoners in behandeling genomen kunnen worden.
Wijzigingsverzoeken
Gegeven de geldende parkeernorm zijn er zijn te kort parkeerplaatsen. Bewoners
willen geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen en versmalling van de
parkeervakken. Bewoners willen handhaving van rolstoel- en rollatorvriendelijke
doorgaande stoeppaden zonder kleine ‘poephoekjes’. Bewoners willen geen onnodige
versmalling van wegen die niet voldoen aan de brandweernorm en waardoor brede
auto’s elkaar niet meer kunnen passeren. Er is 2.500 m2 groen gekapt voor
‘parklandschap’ en overbodige wadi’s, men wil graag het groen terug.
Inspraak
Tijdens de eerste inloop op 17-11-2009 is aangegeven dat er bij de raadsvergadering
ingesproken kon worden. De raad heeft het project echter nooit op de agenda gehad.
In een klankbordgroep werden critici geweerd. Eerder gemaakte afspraken (o.a.
drempelplan, groenreconstructieplan) zijn zonder overleg terzijde geschoven en alles
wordt ‘binnen het project’ geregeld. De ambtenaar stelt dat bewoners, u als
gemeenteraad en zelfs de afdeling Verkeer en Vervoer geen enkele zeggenschap of
inspraak heeft over de vergaande herinrichting van de wijk omdat het een ‘technische
interpretatie’ zou zijn van het Waterplan. In het door u vastgestelde Waterplan staan
echter geen Groenreconstructieplannen of herinrichtingen van de buitenruimte noch
iets over de aanleg van dure en overbodige wadi’s.
Wat vraagt het Buurtoverleg?
Omdat vanuit het project en het college geen inhoudelijke reactie komt verzoekt het
Buurtoverleg de gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de gemeente Alkmaar, (het
liefst vanavond) het college op te dragen de verzoeken van de bewoners in te willigen.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Wij danken u voor uw aandacht.
(zie ook het inspreken van 24 mei 2011)
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