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Geacht college, geachte gemeenteraad,
Begin mei 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van Waterplan Alkmaar ‘Project De Hoef’. Op
26 juni 2012 is het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ voor het eerst geïnformeerd over de inrichting
van de buitenruimte. Op 1 augustus 2012 heeft het Buurtoverleg gesproken met de projectleider de
heer M. Leeuw en aangegeven dat er klachten van bewoners zijn en heeft verzocht uit
veiligheidsoogpunt verschillende punten aan te passen. Dit is terzijde gelegd.
Er zijn geen aantoonbare resultaten gekomen uit het gesprek van 1 augustus 2012. Het
Buurtoverleg kon niet anders dan een brief te schrijven naar de verantwoordelijk wethouder en
projectleider met het verzoek snel inhoudelijk te reageren. Het enige wat ontvangen is, is een
ontvangstbevestiging. Ambtelijke afhandeling, inclusief bezwaarprocedure, kan zeker 12 maanden of
langer duren. Tegen die tijd is het project afgerond en is er een onomkeerbare situatie ontstaan.
Bijgevoegd vindt u de brief, d.d. 4 september 2012 met kenmerk DB/060, die gericht is aan de
wethouder en projectleider. Op 21 augustus 2012 is een brief door de heer Gelder naar het college
gestuurd inclusief een schrijven van de heer Zeegers, bevelvoerder Brandweer Alkmaar, waarin
helder staat dat de gehanteerde maatvoeringen van de buitenruimte de veiligheid ernstig in het
geding brengt. Een persoonlijk gesprek tussen de heer Gelder en de heer Leeuw heeft niet geleid tot
enige wijziging in het beleid vanuit het project.
Bewoners zijn verontwaardigd dat parkeerplaatsen zomaar verdwijnen, er overbodige wadi’s
aangelegd worden ten koste van het groen en, ondanks de ruime opzet van de wijk, de wegen
dusdanig onnodig smal worden dat de verkeersveiligheid in het geding is. Alle eerder in overleg
gemaakt afspraken zijn eenzijdig terzijde geschoven zoals onder andere de aanpassing van het
Groenreconstructieplan in 2005 en het in 2007 overeengekomen Drempelplan. De sterk aangepaste
openbare buitenruimte blijkt te zijn ingericht zonder raadpleging vooraf van de afdeling Verkeer,
instemming van de gemeenteraad of betrokkenheid van de burgers die hier direct mee te maken
krijgen.
Het Buurtoverleg verzoekt de gemeenteraad het ‘Project De Hoef, onderdeel van het Waterplan
Alkmaar, zo spoedig mogelijk te agenderen teneinde besluiten te nemen over de wijzigingsverzoeken vanuit de bewoners zoals verwoord door het Buurtoverleg. Graag zouden wij van u willen
vernemen of u iets voor de bewoners kan betekenen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’,
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