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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

staansgeschiedenis en de daarmee gepaard
gaande festiviteiten in 2015 ter gelegenheid
van de 450 jaar bestaande Bergermeer- en
Egmondermeer polders. In de Hoefcocktail
vindt u een lijst van evenementen die nog
plaats moeten vinden.

We kijken weer terug op een geslaagde
ALV/Algemene Leden Vergadering van
10 maart. Een groep van bijna vijf en
twintig geïnteresseerde wijkbewoners
was aanwezig.

Nieuwe adverteerders
Ook deze keer mogen we weer twee nieuwe
adverteerders verwelkomen. De Zorg Cirkel
onder andere vertegenwoordigd door onze
eigen De Vleugels komt met een advertentie
van een hele bladzijde. In een korte advertorial vertellen zij ons over een nieuw product
in de thuiszorg: de HandyLegs. Een tweede
nieuwe adverteerder is Helder Facilitaire
diensten, een Alkmaars schoonmaak bedrijf,
met een hoofdkantoor in onze wijk. Zie ook
<www.helderfacilitair.nl>

N

aast veel informatie gegeven door het
bestuur en andere vrijwilligers (zie
blz. 18 voor een verslag van de ALV) werden we na de pauze getrakteerd op een zeer
interessante diapresentatie van stichting
BEM 450 jaar. BEM-voorzitter Kees
Kraakman gaf een presentatie over de ont-

Lidmaatschap
Tijdens de ALV werd bepaald dat het lidmaatschap van € 7.50 ook weer voor 2016
van toepassing zou zijn. Heeft u nog geen
gevolg gegeven aan de uitnodiging van onze penningmeester om deze bijdrage te voldoen, dan graag alsnog € 7.50 storten op
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bankrekening NL93 RABO 0376 4995 16.
Een aantal leden zullen ook dit jaar weer de
verenigingskas spekken door deel te nemen
aan de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit jaar op zaterdag 6 juni plaats
vindt.
Trapveldje
Vanaf maandagmorgen 13 april werd het
trapveldje onder handen genomen. Op vijf
locaties werden alle bosschages weggehaald
en de wortels uit de ondergrond verwijderd.
(zie plattegrond). De boosdoeners worden
woekeronkruiden of -struiken genoemd,
vanwege het feit dat ze door wortels of zaden zich zo snel verspreiden dat de zwakkere plantsoenplanten het onderspit delven.
Voorbeelden hiervan zijn Wilde Wingerd,
Bosrank, Zevenblad en Haagwinde. De vervanger wordt tijdelijk gras omdat resterende
ondergrondse wortelsystemen regelmatig

Buurtagenda
Dag van de Bouw
Zaterdag 13 juni 2015
De Meent

Kerkennacht
Vrijdag 19 juni
Diverse kerken in De Hoef

Filmmiddag
Woensdag 24 juni
Wijkkerk Pius X

20 jarig jubileum
Buurtoverleg
De Hoef ‘Geestmolen’
Zaterdag 27 juni

De Alkenhorst

moeten worden gemaaid. De gemeentelijke
toezichthouder gaf deze uitleg: "we kunnen
na één á twee groeiseizoenen eventuele
overgaan tot nieuwe aanplant." We rekenen
er op dat de struiken na die één of twee jaar
daadwerkelijk terug komen. (zie ook het
artikel 'Bosschages gekapt' op blz. 13)
Het trapveldje zelf is nog steeds immens
populair, mijn dank daarom aan een aantal
wijkbewoners die regelmatig het vuil rond
het veld opruimen of de kinderen er op wijzen dit zelf te doen.
Het groen in de hele wijk oogt alleen maar
beter ieder jaar. De nieuw aangeplante bomen zien er gezond uit, de wilde bloemen in
de Wadi's zijn veelal weer terug gekomen,
Mei 2015
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het wachten is nog op de bloemenzee in de
verhoogde perken langs de Honthorstlaan.
Twintigjarig bestaan Buurtoverleg
Op zaterdag 27 juni vieren we het heugelijke feit dat het Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' twintig jaar bestaat. We gaan
dit groots vieren, niet alleen met de leden,
maar met de hele wijk en een deel zelfs met
onze buren van De HoefZO.
We beginnen om 10 uur met een voetbaltoernooi voor de jeugd van acht tot veertien
jaar in onze wijk en De HoefZO op ons
eigen trapveldje, georganiseerd door
'StraatGeluid' met medailles voor de beste
drie teams van vijf spelers.
Het middagprogramma van 14.00 tot 17.00

Duurzaamheid
Aluminium
De wijk gaat nog steeds door met het recyclen van aluminium. De laatste tijd vaak in
de vorm van 'blikjes'. Bijna alle softdrink en
energydrankblikjes zijn van aluminium.
Bierblikjes zijn daarentegen veelal gemaakt
van staal (met uitzondering van de rode
Amstel blikjes). Bij twijfel brengt een magneetje uitkomst, die wordt namelijk aange-

trokken door ijzer maar niet door aluminium. Heeft u geen magneet dan doe ik er
graag eentje bij u in de brievenbus. Laat het
even weten. Koffie- en chipzakken hebben
vaak maar een superdun laagje aluminium
en zijn niet geschikt voor inzamelen. Als u
twijfelt, maak van de zak een bal met uw
vuist. Laat los. Plastiek springt terug, aluminium blijft zijn balvorm houden.
uur vindt plaats in De Alkenhorst. Voor de
volwassenen een spetterend muziekfestival
met drie populaire bands en voor jong en
oud van onze eigen wijk oud Hollandse
spelletjes, wederom met mooie prijzen voor
de winnaars.
De activiteiten worden financieel mogelijk
gemaakt door Bewoners Initiatieven Alkmaar West, waarvoor onze hartelijke dank.
Het Buurtoverleg sponsort zelf de hapjes en
drankjes deze middag (alle drankjes halve
prijs). We rekenen er op dat vele wijkbewoners dit feest met ons willen vieren. (zie
blz. 22-23 voor de details)
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
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Goede doelen
Intussen heb ik in kerkelijk centrum De
Blije Mare Trijnie Bakker ontmoet die wekelijks het verzamelde aluminium naar de
metaalhandel Overdie brengt. De opbrengst
wordt dit jaar gebruikt voor drie doelen: De
grannies van Dorcas. Dorcas werkt vooral
in Rusland. 'Max maakt mogelijk', die dezelfde doelgroep steunt: heel oude dames en
heren in koude hutjes aan hun lot overgeleverd, liggen op vieze roestige bedden, zonder medicijnen en water en zonder goede
zorg, maar dan in de andere landen van het
Oostblok. Een derde doel is een groep jongeren die naar India gaat, om daar een
weeshuis op te knappen.
Martien de Bruijn
<voorzitter@degeestmolen.nl>
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De Hoef XL
Op 31 maart was er een open dag voor de
verkoop van de 35 te bouwen woningen
aan de Jan de Heemstraat, bekend onder
planlocatie De Hoef XL.

D

e eerste fase van de nieuwbouw,
‘Winterlinde’ en ‘Meidoorn’, is al
weer enkele jaren geleden opgeleverd. Met
de aantrekkende economie is besloten ook
fase 2 ‘De Hoef XL’ te bouwen.

Verkoop
De verkoop loopt goed. Naar verwachting
zal meer dan tachtig procent definitief voor
de zomervakantie verkocht zijn en is alles
verkocht voordat de nieuwbouw in 2016
klaar is. De start van de nieuwbouw is gepland dit najaar vanaf medio oktober 2015.
Aandachtspunten
Als vertegenwoordiger van het Buurtoverleg moet je natuurlijk ook kritisch blijven
en kijken welke punten aandacht behoeven
voor de buurt. Te denken valt aan het speelveldje, heien of boren, wel of niet doortrekken van het fietspad, eenrichtingverkeer en
ingang parkeergarage en windvang van de
Geestmolen.
Speelveldje Bosschaertpad
De locatie van het huidige speelveldje zal
door de nieuwbouw verplaatst of veranderd
moeten worden omdat deze te dicht op de
nieuwbouw staat. De projectontwikkelaar is
hierover in overleg met de gemeente.

(bron: www.dehoefxl.nl)
Open dag
Het Buurtoverleg is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van fase 1 van
het project maar had eigenlijk nog nauwelijks het uiteindelijke resultaat van binnen
mogen aanschouwen. Een zuidwestelijke
hoekwoning was deze keer te bezichtigen
en dit ‘paradepaardje’ was echt een uithangbord. Je zou zelf haast willen verhuizen!
Als speciale ‘belangstellende’, werd ondergetekende direct herkend door de projectontwikkelaar, meegelopen en geluisterd
naar alle opties en mogelijkheden bij de
nieuwbouw.

Heien/boren
Of er geheid (goedkoper) of geboord
(duurder) gaat worden kon nog niet aangegeven worden. Mogelijke planschade zal
hierin de doorslag geven nadat er onderzoek is gedaan of er kans is op schade bij
omliggende huizen.
Fietspad
Discussie is er nog steeds over het doortrekken van het fietspad (vanuit het FritsConijn tunneltje) richting de Hoevervaart,
met aansluiting op de Bloemaertlaan nabij
de molen. Vroeger werd hier illegaal rechtdoor gefietst wat tot zeer gevaarlijke situaties leidde bij de Bloemaertlaan nabij de
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molen waar de fietsers de weg opschoten.
Juist om dit gevaar te weren is hier een sluis
aangebracht zodat fietsers geen doorgang
hebben en de bestaande hoofdfietsroute
moeten nemen.
Nu schijnt men bij de gemeente toch weer
het plan opgevat te hebben de sluis te willen
verwijderen en juist de gevaarlijke hoek in
de Bloemaertlaan op de fietsroute aan te
willen sluiten.
Eenrichtingsverkeer
Een gedeelte van de Jan de Heemstraat is
eenrichtingsverkeer maar veel automobilisten negeren dit (zie ook blz. 29).
De vraag was dan ook waar de ingang komt
van de nieuwe interne parkeergarage. Deze
komt tegenover de ingang van het Meidoorn
complex. Tweerichtingsverkeer zal niet
verder doorgetrokken worden aan de Jan de
Heemstraat.

Windvang
De molen mag dan momenteel ‘ontwiekt'
zijn, het is toch goed de windvang van de
molen te respecteren. Dit is ook opgenomen
in de Nota van Uitgangspunten voor dit
gebied:
‘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.’
De afspraak die het Buurtoverleg met de
gemeente heeft is dat voor De Hoef XL
alleen een extra bouwlaag langs de Jan de
Heemstraat zou kunnen komen. De optie
voor een extra bouwlaag staat echter overal
ingetekend wat tegen deze afspraak is. Het
Buurtoverleg zal de gemeentelijke projectontwikkelaar om opheldering vragen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

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
Mei 2015
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Feestelijke heropening
Winkelcentrum
Op 27 maart is het Winkelcentrum De
Hoef na de renovatie feestelijk heropend.
Het Buurtoverleg was hier als genodigde
uiteraard bij aanwezig. De officiële openingshandeling werd door de burgemeester en vertegenwoordigers van Segesta en
de winkeliers uitgevoerd.
Uitnodiging
Het Buurtoverleg is al sinds 2004 nauw
betrokken bij de revitalisatie/renovatie van
het winkelcentrum. Het Buurtoverleg heeft
geparticipeerd in de klankbordgroep.
Vanuit de projectontwikkelaar en de gemeente heeft het Buurtoverleg een uitnodiging gehad ‘tot hernieuwde kennismaking’
met de slogan ‘De Hoef Aangenaam’.
Opening
In de tijdelijke feesttent werden de genodigden vanaf half zes ontvangen met een
glas champagne dat geserveerd werd door
een Grieks geklede dame die op een trapeze
zat die aan de nok van de tent hing. Tijd om
bij te praten met alle betrokkenen onder het
genot van een drankje en een muziekje.

Om ruim kwart over zes was het dan eindelijk zover: de officiële opening. Na toespraken van Wouter van den Elshof namens de
projectontwikkelaar Segesta, burgemeester
Piet Bruinooge namens de gemeente en
Kees Cats namens de winkeliersvereniging
was het tijd voor het leggen van de laatste
drie stenen in het parkeerterrein. De eerste
twee stenen werden gelegd door Segesta en
de winkeliersvereniging. De burgemeester
liet zien dat hij in zijn vrije tijd al de nodige
ervaringen had met het bestraten en tikte
bijna achteloos de laatste steen goed. Hiermee was de officiële heropening een feit.
Festiviteiten
Er waren het hele weekend vele festiviteiten
om de heropening uitbundig te vieren. De
winkeliers hadden zich mooi uitgedost en
prezen hun waar aan in opgesierde kraampjes. Er was veel te doen: schminken; spelletjes voor de kinderen zoals schieten op
goal, treintje rijden, eendjes vissen, de limonade koe, et cetera; ‘Greet Bob de Bouwer’;
de ‘Trein door de wijk’; veel live muziek
zoals de brassband; de rode loper voor de
bezoekers en niet te vergeten de
‘Saurussen’. Ondanks dat het weer het een
beetje liet afweten was het een zeer geslaagde heropening!

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Koos Euser
Dit jaar, op 19 februari, is vrij plotseling
onze vrijwilliger Koos Euser overleden.
Koos heeft zich met name ingezet voor
het behoud van het groen in onze wijk.

W

ie kent zijn slogan tegen het Groenreconstructieplan niet:
Kappen met kappen!

In dit plan zouden honderd zeventig bomen
en vele duizenden vierkante meters bosschage moeten wijken voor gras wat een
ernstige aantasting zou zijn voor de vogelstand die bomen en struiken nodig hebben.
Met name door de inzet van Koos is dit in
2005 voorkomen.

Koos was een rustige buurtbewoner. Hij is
jarenlang trekker van de Werkgroep Groen
geweest en hij was een vaste bezorger van
ons blad De Geestmolen.
Hoe het verder met de mol afgelopen is
zullen we nooit meer weten. Koos is ook
kort als secretaris lid geweest van het bestuur. Al het politieke gekonkel en vrijwilligers tegen elkaar uitspelen zoals de gemeente gedaan heeft, daar hield hij niet van.
Gewoon lief doen! Als alle mensen nu gewoon aardig tegen elkaar zouden zijn dan
zou de wereld er voor iedereen veel beter
uitzien! Echt Koos.
Koos wilde geen ophef en is in besloten
kring begraven. Het betuur was aanwezig
tijdens een condoleance/herdenking plechtigheid. We zullen zijn inzet en humor missen!
Rens Kleverlaan

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
Koos Euser bij de stand op het trapveldje
voor behoud van het groen in de wijk.
Mei 2015

E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
13

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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heid voor kinderen afgesproken is met de
buurt.

Bosschages gekapt
Onder het mom van ‘omvorming’ is, zonder dat het Buurtoverleg hierin betrokken is, begin april een groot gedeelte van
het groen om het speelveldje bij de Honthorstlaan verwijderd om plaats te maken
voor gras. Dit heeft geleid tot meerdere
klachten vanuit de buurt.
Veiligheid spelende kinderen
In het verleden is, mede op verzoek van
omwonenden en het Buurtoverleg, een
groenstrook van bosschages aangelegd
rondom het speeltuintje bij de Honthorstlaan zodat kleine kinderen hier veilig kunnen spelen. Ook stonden er struiken tussen
het voetpad en de weg zodat kinderen niet
van het speeltuintje de Honthorstlaan op
konden rennen.
Het Buurtoverleg is telkenmale verzekerd
dat deze bosschages zouden blijven dan wel
opgeknapt zouden worden en dat de veiligheid van de spelende kinderen niet in het
geding zou komen.

Groene haag
Tegen het advies van de Buurtoverleg in is
tijdens de regenwaterontkoppeling een
groenstrook met bosschages gekapt en is er
ter vervanging een ‘groen haagje’ geplant
aan de westzijde bij het speeltuintje. Deze
groene haag blijkt op geen enkele wijze een
ondoordringbare buffer te zijn voor kleine
kinderen zoals in het kader van de veilig-

Tegengaan overlast
De groenstrook aan de oostkant, bij de steeg
van de Bloemaertlaan, was over de volle
breedte hoog en dicht om zo de bewoners
aan de Bloemaertlaan optimale (geluids)
bescherming te kunnen geven tegen het
voetballen op het trapveldje. Van deze
groenstrook is nu een gedeelte gekapt.
De gekapte lagere bosschages langs de Cornelis Begastraat waren ter afscherming van
omwonenden, net zoals de nog aanwezige
bosschages bij de Moreelsestraat.
Het Buurtoverleg heeft geen signalen ontvangen dat omwonenden de bosschages om
het voetbalveldje zouden willen laten verwijderen. De gemeente heeft aangegeven
dat, pas na overleg met omwonenden en het
Buurtoverleg qua wensen en eisen, er een
nieuw plan aan alle betrokkenen ter goedkeuring voorgelegd zou worden. Overleg
qua wensen en eisen is er niet geweest. Het
Buurtoverleg is geen plan voorgelegd ter
goedkeuring en staat voor voldongen feiten.
Groenreconstructieplan?
Onze buurt wordt (werd) gekarakteriseerd
door een ruime opzet met relatief brede
doorgangswegen (lanen) met brede iepen,
mooie bosschages langs de wegen en gevarieerde bosschages tussen de flats.
Het Groenreconstructieplan is dan ook, na
protesten vanuit de buurt en ingrijpen van
de raad, definitief niet doorgegaan: geen
gras maar behoud van struiken en bosschages. Dit is bekend bij de gemeente. Bij de
regenwaterontkoppeling zijn desondanks,
onder het mom van ‘opknappen van het
groen’, veel soms net aangeplante bosschages verdwenen. Bij deze ‘omvorming’ blijkt
ook weer sprake van het kappen van belangrijke bosschages, leefgebied voor veel
vogels, voor aanleg van gras dat voor vogels geen nestelgelegenheden biedt.
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Wijkmail
De gemeente heeft aangegeven dat de
‘omvorming’ nodig was vanwege de slechte
kwaliteit van het groen en de aanwezigheid
van onkruid. Het groen was toe aan vervanging. Door het kappen van de bosschages
zou de slechte kwaliteit hiervan en de aanwezigheid van onkruid ‘op een natuurvriendelijke manier’ verwijderd kunnen worden.
Of de bosschages herplant worden is echter
nog onzeker. Na twee groeiseizoenen wordt
gekeken waar er groen terug kan komen. De
bewoners zijn kort van te voren via een
wij kmail geïnfo rmeerd over de
‘omvorming’ naar gras waarbij één bewoner als reactie akkoord gegaan is met de
omvorming. De wijkmail was onbekend bij
het Buurtoverleg.
Overleg
Een ambtenaar van Stadswerk gaf aan niet
op de hoogte te zijn van afspraken, ook niet
die tijdens de regenwaterontkoppeling gemaakt zijn. In april is dan ook voorgesteld
om gezamenlijk om de tafel te gaan zitten
om de ontstane situatie te bespreken. Hierop
heeft de gemeente tot op heden geen reactie
gegeven.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Speelvoorzieningen
<Speelvoorzieningen@Geestmolen.nl>

Vragen ontkoppeling
Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 10 maart zijn er verschillende vragen gekomen over de afwikkeling van de
regenwaterontkoppeling en is er een
vraag gesteld over de informatievoorziening van de waterontkoppeling van De
Hoef ZO.
Punaises
De ‘puniases’ in het ontkoppelingsgebied
zijn een bekend probleem, ook bij de
gemeente. Verschillende ‘punaises’ zijn
volgens bewoners (veel) te hoog zoals onder andere bij de kruising Terborchlaan –
Honthorstlaan en de keien zorgen voor
rammelingen. Auto’s, fietsers, brommers en
motoren rijden er zoveel mogelijk omheen
waardoor er vaak via de binnenbocht, tegen
het verkeer in, gereden wordt met onveilige
verkeerssituaties tot gevolg.
De gemeente heeft aangegeven op korte
termijn de hoogte van de ‘punaises’ te laten
inmeten. Aan de hand van de metingen zal
de gemeente besluiten of er direct
aanpassingen noodzakelijk zijn.
Informatie ontkoppeling De Hoef ZO
Bewoners van de ‘Alkenhorst’ aan de
Schelfoutlaan/Jongkindlaan hebben aangegeven veel last te hebben van de regenwaterontkoppeling fase 2 van De Hoef ZO,
direct voor hun deur. Zij hebben aangegeven dat zij, in tegenstelling tot de bewoners
in De Hoef ZO, geen enkele informatie
ontvangen hebben over de ontkoppeling. Er
schijnt een informatieavond voor De Hoef
ZO over de ontkoppeling geweest te zijn in
De Vleugels zo hebben ze achteraf vernomen. Het Buurtoverleg heeft de gemeente
gevraagd de circa zeventig bewoners van
de ‘Alkenhorst’ en de ‘Rèsidence Hoever
vaart’ middels een brief te informeren over
de huidige fasering, de stand van zaken van
de ontkoppeling, bij wie ze moeten zijn
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voor vragen, en hoe lang de overlast voor
hun deuren duurt.
De projectleider heeft aangegeven dat deze
bewoners beter geïnformeerd zullen worden over de werkzaamheden in De Hoef
ZO. Toezichthouder voor dit project is Robert Kuperus (06-51528880).
Bovengrondse waterafkoppeling
In de Weissenbruchstraat is tijdens fase 1
bovengronds het hemelwater afgekoppeld.
Niet naar tevredenheid van alle bewoners.
Van één afkoppeling is bekend dat deze
alsnog ondergronds aangebracht zal worden
wegens aanhoudende problemen die niet
opgelost konden worden.
De gemeente geeft aan ‘als doelstelling te
hebben om hemelwater zoveel mogelijk te
laten verwerken op eigen erf en dat dit in
bestaande situaties niet altijd mogelijk is
waardoor er bovengronds afgevoerd mag
worden naar de openbare weg’. In De Hoef
ZO is besloten om alle regenpijpen bovengronds af te koppelen, zo geeft de gemeente
aan. De huurders zullen persoonlijk benaderd worden om de definitieve uitvoering te
bespreken. Tijdens de gemeentelijke informatiebijeenkomsten zijn de diverse mogelijkheden aan bewoners gepresenteerd.
In ons gebied hebben alle huiseigenaren,
die als bewoners direct de gevolgen voor
boven- of ondergrondse afkoppeling ervaren, unaniem gekozen voor ondergrondse
hemelwaterafkoppeling.
In De Hoef ZO betreft het, net als bij de
Weissenbruchstraat, om huurwoningen
waarbij niet de bewoners maar de woningcorporatie besluit of er boven- of ondergronds afgekoppeld wordt.
Aanhoudende parkeerproblemen
Er zijn aanhoudende parkeerproblemen aan
de Tethart Haagstraat en Weissenbruchstraat. Aan de Tethart Haagstraat dient aan
één zijde dan weer ongemarkeerd langs de
weg, dan weer verhoogd in parkeerstroken
geparkeerd te worden
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De eerste auto links staat goed langs de weg
geparkeerd, de volgende drie mogen niet langs
de weg parkeren en moeten gebruik maken van
de verhoogde parkeerstroken.

In beide straten mag er niet geparkeerd worden aan het einde in de ronding, dit is om te
kunnen keren, maar dat hier niet geparkeerd
mag worden is nergens aangegeven.

Parkeren langs de weg mag, maar hier in de
ronding mag dit niet.

Het Buurtoverleg heeft al voor de uitvoering van de ontkoppeling aangegeven dat er
parkeervakmarkeringen moeten komen om
onduidelijkheid en problemen te voorkomen. De gemeentelijke projectleider heeft
aangegeven dat àls er problemen zouden
zijn, markeringen alsnog aangebracht zouden worden. Het Buurtoverleg heeft de gemeente geadviseerd in ieder geval voor de
betreffende straten parkeervakmarkeringen
aan te brengen en borden te plaatsen dat
alleen in de vakken geparkeerd mag worden
om zo duidelijkheid te scheppen.
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De auto rechts staat langs de weg, wat hier op
dit stukje wél mag. De twee andere auto’s staan
netjes op de verhoogde parkeerstroken.

In een reactie geeft de gemeente in eerste
instantie aan dat het probleem bekend is en
dat er intern nog ‘naar gekeken zal worden’.
Het Buurtoverleg is van mening dat dit slepende probleem na twee jaar nu eindelijk
eens aangepakt moet worden en dat afdoende maatregelen vereist zijn.
De gemeente keert nu echter op haar schreden terug en geeft opeens aan niet bekend te
zijn met de (schriftelijk) gemaakte afspraak
dat er alsnog parkeervakmarkering zullen
worden aangebracht indien er problemen
zouden zijn. De gemeente schuift de schuld
af naar de bewoners: de problematiek rond
het parkeren wordt volgens de gemeente
niet veroorzaakt door keuzes in de ontwerpfase maar door het onjuist gebruik van de
aanwezige parkeerruimte. De gemeente zegt
dat omdat er in de buurt voldoende parkeerruimte is zij van mening is dat er geen
noodzaak is om parkeervakmarkering aan te
brengen en borden te plaatsen.
Kortom de gemeente weigert iets aan de
geconstateerde problemen te doen. Problemen die het Buurtoverleg van te voren al
had zien aankomen en samen met een adequate oplossing vooraf gemeld heeft.

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

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
Mei 2015

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering
10 maart 2015
1. OPENING
Voorzitter Martien de Bruijn opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden hartelijk
welkom. Hij stelt zichzelf en de bestuursleden Susanna Kropf (secretaris) en Rens Kleverlaan (penningmeester) voor. Speciale dank gaat uit naar Ida Dieduksman - Kuiper en Ruud
Dieduksman voor het beschikbaar stellen van de grote kerkzaal
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter noemt vijf afwezigen met afbericht. Verder noemt hij de drie overleden vrijwilligers: Coby Heinis, Hans van Veen en Koos Euser die veel gedaan hebben in werkgroepen en laatstgenoemde ook vanwege zijn bestuursfunctie. Hij corrigeert een foutje in de
agenda en geeft aan dat toevoegingen aan de agenda via de Rondvraag kunnen lopen.
3. GOEDKEURING VORIGE NOTULEN (ALV 15 APRIL 2014)
De vorige notulen, zoals gepubliceerd in De Geestmolen van mei 2014, worden goedgekeurd.
4. BENOEMING (NIEUWE) BESTUURSLEDEN
Als enige kandidaat wordt de voorzitter, Martien de Bruijn, voor een jaar herkozen.
5. JAARVERSLAG VOORZITTER
Deelname Voorzittersoverleg-West: Martien de Bruijn is voorzitter van dit overleg. Er valt
veel van elkaar te leren waarbij men kan denken aan een enquête commissie, duurzaamheid
door zonnepanelen/muurisolatie en straatvertegenwoordigers.
Deelname budget Bewoners Initiatieven (Regiegroep): voor het Buurtoverleg subsidie
voor de nieuwjaarsreceptie, het 20-jarige Buurtoverleg jubileum en de infopanels. Maar ook
voor wijksteunpunt De Alkenhorst zoals een high tea, bingo, reisverhalen, Engelse les, biodanza etc.
Deelname bestuur De Alkenhorst: Er word gezocht naar invulling vanuit de wijk voor de
doelgroepen in de wijk samen met WonenPlus.
Deelname Bewoners Ondernemingen: De voorzitters van dertien Bewoners Ondernemingen uit Alkmaar, zoals buurthuizen, komen elke maand bijeen om ervaringen en informatie
uit te wisselen.
Grenskwestie Stichting Buurtoverleg De Hoef ZO!: Na een gesprek met ex-wethouder
Mirjam Hamberg en gebiedsconsulent Nelleke Kool is de oude grens bevestigd waarbij de
beide wijkkranten verspreid blijven in het overlappende gebied.
Beheers-/Veiligheidsconvenant dnoDoen (Het Heem): Onze voorzitter wordt uitsluitend
via het Voorzittersoverleg-West op de hoogte gehouden, want van deelname aan bovenge20
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noemde Convenant besprekingen worden we uitgesloten. Een omwonende van Het Heem
wil een nieuw te vormen klankbordgroep Het Heem, waarin ook het Buurtoverleg deelneemt.
Viering 20 jarig Buurtoverleg: Op 24 april 1995 is het Buurtoverleg opgericht. Het jubileum wordt op 27 juni gevierd met een voetbaltoernooi op het voetbalveldje en vindt een
muziekfestival plaats en Oudhollandse spelletjes in De Alkenhorst.
In memoriam Hans van Veen: Hans heeft het Buurtoverleg geholpen met zijn kennis van
technische tekeningen. Zijn weduwe heeft het beeldje ‘Moeder en kind’ gemaakt dat geplaatst is bij het speeltuintje in de Honthorstlaan.
6. VERSLAG FINANCIËN
Jaarverslag 2014: De penningmeester licht het jaarverslag toe en beantwoordt vragen. Er is
een nadelig saldo van € 193,50 vanwege de aanschaf van een banier, software en omdat er
minder adverteerders waren. De leden verlenen decharge aan de penningmeester.
Begroting 2015: Dit jaar is er een nadelig saldo van € 522 begroot vanwege het twintigjarig
lustrum. Na goedkeuring door het bestuur en de kaskommissie keuren de leden de begroting ook goed. Kascommissielid Jan Louter geeft Rens weer een pluim voor zijn penningmeesterschap.
Kascommissie: De kascommissieleden zijn de heren Louter en Le Loux met als reserve de
heer Van der Veer.
Vaststelling contributie 2016: Het voorstel om de contributie voor 2016 te handhaven op
€ 7,50 wordt unaniem door de leden aangenomen.
7. VOORTGANG WERK-/PROJECTGROEPEN
De Feestmolen: Na het overlijden van Coby Heinis, als trekker van de werkgroep, is er een
gat gevallen. De huidige leden willen voornamelijk hand- en spandiensten verlenen. De
nieuwjaarsreceptie en Rabo fietssponsortocht verliepen goed. Voor de Buitenspeeldag was
geen trekker waardoor deze vervallen is. Ook de Molen- en Monumenten dagen zijn goed
verlopen. De werkgroep zal tijdens het twintigjarig jubileum de hapjes en bij de Rabo fietssponsortocht de lunch verzorgen.
Public Relations : De werkgroep verzorgt de vierjaarlijkse uitgave van buurtblad De Geestmolen en het werven van nieuwe leden en adverteerders. Van de vrijwilligers die het buurtblad rondbrengen is Koos Euser overleden. Koos was eerder actief in de werkgroep Groen
en heeft ook de functie van secretaris vervuld. Er zijn veel nieuwe adverteerders geworven.
De juiste data van de Rabo fietssponsor is 6 juni en van de viering van het twintigjarig jubileum 27 juni.
Verkeer en Veiligheid: De gevraagde hondenhaltes zijn in april 2014 geplaatst. De slepende communicatie over gebrek aan deelname van het Buurtoverleg aan het veiligheids-/ beheerconvenant dnoDoen (Het Heem) duurt voort. Vanwege klachten wil een bewoonster in
de Willem Kalfstraat een klankbordgroep oprichten om meer inspraak en informatie te kunnen krijgen. Op verzoek van omwonenden is in de Willem Kalfstraat een verkeersdrempel
aangebracht. Na de voltooide regenwaterontkoppeling in 2014 blijven er aanhoudende parkeerproblemen in de Tethart Haag- en Weissenbruchstraat. De gemeente geeft aan ‘na te
denken’ over het advies parkeermarkeringen aan te brengen. Op 2 augustus stond na een
hevige onweersbui een groot deel van onze wijk blank omdat de grond verzadigd was. Nadat de brandweer putdeksels opgelicht had kon het water snel via het riool afvloeien. Om
verdere problemen te voorkomen zijn aan de Schelfhoutlaan en Honthorstlaan overstroom
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putdeksels geplaatst. Afgelopen maart zijn ondergrondse vuilniscontainers tien cm. verhoogd. Er komt geen compensatie voor de kosten die bewoners gemaakt hebben voor het
noodzakelijk verhogen van tuinen en gemeenschappelijke stegen.
Speelvoorzieningen: het trapveldje tussen de Moreelse-/Cornelis Begastraat, wordt goed
gebruikt. Soms traint hier de jeugdafdeling van AZ. Het Buurtoverleg heeft financiële hulp
aangeboden bij de restauratie van het tijdens oud-/nieuwjaar beschadigde beeldje. Het
speeltuintje bij Medisch Centrum De Hoef is verwijderd en vervangen door fietsenrekken.
Bedrijven en Wonen: De renovatie van winkelcentrum De Hoef is eind 2014 afgerond. Om
ruimte te scheppen zijn de fietsenrekken bij AH schuin geplaatst. De bouw van een crematorium in de Egmondermeerpolder staat ter discussie: in augustus 2014 heeft Dela een crematorium in Heerhugowaard geopend dat een regionale functie heeft. In de structuurvisie
staat dat het terrein van het tuincentrum een agrarische bestemming zou krijgen. Buurtbewoners maken zich sterk voor alsnog een informatiesessie over het crematorium. Van de
Geestmolen is op 15 januari de as met de vier wieken af gebroken. De status en planning
van de renovatie zijn onbekend.
Groen: Voor de renovatie van het winkelcentrum zijn vijftig bomen gekapt. Eenzelfde aantal werd weer vervangen. Het parkeerterrein is omringd door een heg met een hek en de
plantenbakken zijn gevuld met struikjes. Begin maart is het Ipabo- kunstwerk ‘Om een koppie’ onthuld dat verwijst naar het 450 jarige bestaan van de Bergermeer- en Egmondermeer
polders. De natuurvriendelijke oevers van de Hoevervaart blijven er maar kaal uitzien. Het
tijdelijke parkeerterrein voor het winkelcentrum is weer ontruimd en zal worden ingezaaid.
Er is hier een wandelpad met mogelijk knotwilgen en aanplantingen beloofd. De groenstrook langs de nieuwbouw van plan De Geestmolen aan de Hoevervaart bestaat uit struikjes en zes jonge knotwilgen. Twee van de drie hoge essen bij de Saverystraat zijn illegaal
gekapt door bewoners, voor méér daglicht.
Regenwater ontkoppeling : In juni 2014 was er in De Alkenhorst een ‘Terugblik’ die bijgewoond werd door twintig wijkbewoners en waarbij gelegenheid was tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst werd de film over de regenwaterontkoppeling, gemaakt door
Paul Winkelman, getoond welke de aanwezigen erg interessant vonden. Het groen in de
plantenbakken langs de Honthorstlaan wordt gewaardeerd, fietsen door het gras niet. Veel
bewoners betreuren dat de geplante struikjes gerooid werden en door gras vervangen zijn

22

Mei 2015

omdat dit goedkoper is voor de gemeente. Op verschillende plaatsen zijn alsnog struikjes
geplaatst tot grote vreugde van omwonenden. Wadi’s zijn een uitlaatplek voor honden geworden en bovendien vervuild. Soms wordt deze rommel opgeruimd door WNK. In overleg
met bewoners volgt een herstelplan voor het groen op en rond het trapveldje. Bewoners
willen een betere groene afscheiding bij het speeltuintje aan de Honthorstlaan. De suggestie
tot plaatsing van een echte haag wordt meegenomen maar nog niet gerealiseerd. Op de stoepen en straten groeit veel gras en onkruid. Er is geëxperimenteerd met branden en borstelen, maar zonder afdoende resultaat.
Duurzaamheid: Aluminium inzamelen gebeurt veelal bij bewoners thuis. Een goede aluminiumbron blijft het trapveldje. De projecttrekker verzamelt aluminium drankblikjes en
brengt deze naar kerkelijk centrum De Blije Mare voor een goed doel.
8. RONDVRAAG
- Er is gebrek aan gemeentelijke info over de huidige regenwaterontkoppeling fase 2, nabij
de Jongkindlaan. Rens Kleverlaan neemt contact op met de gemeente.
- Tijdens een gemeentelijk vragenuurtje werd aangegeven dat wijk De Hoef erg onveilig
zou zijn. Dit wordt niet gedeeld.
- In ieder geval één bovengronds voortuin regenwatergootje wordt alsnog ondergronds aangelegd. In de Hoef ZO, fase 2, worden gootjes ook bovengronds aangelegd. Rens neemt
contact op met de gemeente of bovengrondse aanleg wel is aan te bevelen.
- Gevraagd wordt waarom enkele nieuwbouwhuizen aan de Jan de Heemstraat een extra
verdieping hebben. Rens legt uit dat bij de aankoop van die huizen een extra verdieping
optioneel was en er - later - aan toe gevoegd kon worden.
- Er wordt opgemerkt dat de ontkoppeling aan de Mesdaglaan, fase 2, er beter uitziet met
minder gevaarlijke granulaatstroken en geen verhoogde punaises.
- Bewoners waarschuwen nogmaals voor de gevaarlijke en te hoge punaises. Er wordt aangedrongen op verkeersveiligheid in de Jan de Heemstraat/hoek Bloemaertlaan. Rens neemt
contact op met de gemeente.
pauze
9. PRESENTATIE STICHTING BEM 450 JAAR
BEM-voorzitter Kees Kraakman geeft een presentatie over de ontstaansgeschiedenis en de
daarmee gepaard gaande festiviteiten in 2015 ter gelegenheid van de 450 jaar bestaande
Bergermeer- en Egmondermeer polders. Hij deelt de folder ‘Toer de Boer’ uit die op zaterdag 25 april 2015 plaatsvindt in deze polders.
10. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. Hij bedankt aanwezigen voor hun komst
en wenst iedereen wel thuis. Hij bedankt spreker Kees Kraakman voor zijn informatieve
presentatie en overhandigt hem een cadeaubon. Tevens bedankt hij de kerkleden voor het
weer ter beschikking stellen van de grote zaal van de kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als dank werd hen bestek voor in de keuken overhandigd.
Susanna E. Kropf
secretaris
Mei 2015
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Programma vierde Lustrum
Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’

1995

2015

Zaterdag

27 juni

Voetbaltoernooi
Trapveldje aan
Moreelse straat
10.00 tot 12.00 uur
We beginnen om 10 uur met een voetbaltoernooi voor de jeugd van acht tot veertien jaar van onze wijk en De HoefZO op
ons eigen trapveldje aan De Moreelse
straat, georganiseerd door 'StraatGeluid'
met bekers voor de beste drie teams van
vijf. Je kunt je als team of individueel
opgeven bij StraatGeluid via Facebook:
<Straatgeluidnl>, via app of e-mail
<info@straatgeluid.nl> of bellen: Enrique
Macias telefoon: 06-220 374 69.

Oud Hollandse spellen
Huis van de Wijk
De Alkenhorst
14.00 tot 17.00 uur
Om 14.00 uur begint voor jong en oud in
zaal Kiekendief het oud Hollands spellentoernooi. Inschrijvingen en scorelijst ter
plaatse. Er zijn mooie prijzen voor de
beste spelers.
Tien spellen
Ballenspel, Kazenspel, Ringwerpen
Trekbal, Trou Madam, Top bal, Labyrint
Knikkerbiljart, Spiegelschrijven, Toptafel

Hapjes verzorgd door De Feestmolen, alle drankjes halve
prijs. Gesponsord door het Buurtoverleg
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Geestmolen
Muziekfestival
Huis van de Wijk
De Alkenhorst
14.00 tot 17.00 uur
14.00 uur: Acoustic Mix
Eigenzinnig Akoestisch Gitaarduo
Remco Tammer
Jos van Hooff
Een mix van Pop, Rock,
Reggea,
Blues en Country

15.00 uur: Blue Coat
Jazzformatie, Latin, Blues
Aaltsje Hoekstra: zang
Hans Beljon: drums
Klaas Doedens: Basgitaar/
contabas
Jaap Hartog: Gitaar
Gabriel Reus: Tenorsax
Tjeerd Andringa: Gitaar
16.00 uur: Soul en Sense
Pako en Caren
Gevoelsvol entertainment
Performance met passie
Ouderwetse gezelligheid
Tikkeltje ondeugend
Hartelijke harmonie
Uitgebreid repertoire
Muzikale interactie

Met dank aan
onze
sponsors
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Crematorium
voor de rechter
Op 15 april 2015 hebben omwonenden,
Stichting Behoud Historisch Landschap
Bergen-Egmond-Schoorl en DELA beroep aangetekend tegen de vergunning
die de gemeente verleend heeft aan Vrieshorst BV voor het bouwen van een
(Monuta) crematorium in De Westrand.
Toetsing
Tijdens de rechtszaak gaf bestuursrechter D.
de Feijter, na bestudering van de stukken,
aan dat zij de volgende onderdelen zou behandelen: de ontvankelijkheid van bezwaarmakers, de gevolgde procedures, de ruimtelijke onderbouwing waarbij de noodzaak
voor een crematorium op deze locatie en de
regionale behoefte voor een crematorium
centraal staan
Ontvankelijkheid
Namens de bewoners in de Egmondermeerpolder is er een pro-forma bezwaarschrift
ingediend waarbij later de namen en handtekeningen van de drie en twintig eisers en
een verdere onderbouwing van het bezwaar
gegeven is. Dit bleek niet volgens de wettelijke procedure: alle drie en twintig eisers
hadden al genoemd moeten zijn bij het proforma bezwaarschrift. Deze bezwaarmakers, die eerder al hun zienswijze hadden
ingediend bij de gemeente Alkmaar, werden
‘niet ontvankelijk’ verklaard.
Procedures
De rechter vroeg zich af of de juiste procedures wel gevolgd waren. Er is door het
college een definitieve verklaring van geen
bezwaar afgegeven zonder dat de raad hierbij betrokken is. Alleen de ontwerpverklaring is ter inzage gelegd. De gemeente gaf
aan dat de zienswijzen bij de ontwerpverklaring al bekend waren en dat er daarom

geen nieuwe gegevens waren waar de raad
naar zou moeten kijken. De raad bleek niet
op de hoogte gebracht te zijn van de ingediende zienswijzen. De zienswijze van DELA bleek niet eens behandeld te zijn en
door de gemeente te zijn ‘vernietigd’. De
rechter vroeg zich af of dit wel wettelijk
toegestaan is. Het college is voorbijgegaan
aan de verplichting om met alle zienswijzen
rekening te houden en de vraag is of het
college een besluit van geen bedenkingen
kan nemen zonder onderbouwing zoals
wettelijk wel vereist is.
Ruimtelijke onderbouwing
In de Structuurvisie Westrand uit 2010 staat
dat het voormalig tuincentrum De Hoef aan
de Meerweg 11 een agrarische bestemming
moet krijgen als het tuincentrum met haar
activiteiten stopt. In het provinciaal beleid
staat dat alleen in zeer bijzondere omstandigheden met onderbouwde nut en noodzaak afgeweken mag worden van het open
weiland beleid. Daarnaast was de raad niet
op de hoogte van de bezwaren. Kon de raad
wel een goed besluit nemen alleen op basis
van de presentatie (en belangen) van de
projectontwikkelaar?
Noodzaak
Wat is de reden dat juist hier een crematorium moet komen. Is er nergens anders een
locatie? DELA gaf aan dat crematoria ook
in stedelijk gebied gebouwd worden zoals
bijvoorbeeld op een industrieterrein. De
gemeente gaf aan dat dat in Alkmaar niet
‘het beleid’ was en dat daarom deze uitzondering van toepassing is. Lag er voor de
komst van een crematorium een raadsonderzoek? Zijn alle alternatieve locaties wel
voldoende onderzocht? De enige noodzaak
is om het gebied een ‘kwaliteitsimpuls’ te
geven en ongewenste ontwikkelingen tegen
te gaan. Verder gaf de gemeente aan geen
geld te hebben voor een agrarische bestemming. De noodzaak is ‘ontstaan’ omdat een
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marktpartij hier een crematorium wil en dit
‘beter is’ voor de zichtlijnen.
Regionale behoefte
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er
een overcapaciteit is voor crematoria rond
Alkmaar en dat dat ook niet zal veranderen
in de nabije toekomst. Het bestaande crematorium van DELA in Heerhugowaard
voorziet in de regionale behoefte. Alkmaar
heeft DELA in 2007 de deur gewezen met
de mededeling dat er in Heerhugowaard
een raadsbesluit is voor een crematorium en
dat Alkmaar daarom geen crematorium wil.
Ook voorziet het nieuwe te bouwen Monuta
crematorium niet in een nieuwe behoefte
vanuit de markt.
Verkeer
Hoeveel diensten komen er deels gelijktijdig: vier, zes of acht? Per dienst zijn er gemiddeld vijftig auto’s. Er was eerst aangegeven dat er twee ovens zouden komen,
maar in het bouwplan was er maar één ingetekend. Er zijn ook nevenactiviteiten
zoals een uitvaartcentrum. Deze plek heeft
geen bereikbaarheid voor het openbaar vervoer: de dichtstbijzijnde bushalte is een
kilometer lopen waarbij de drukke N9 overgestoken moet worden. Het ontbreken van
openbaar vervoer kan een extra verkeersaantrekkende werking hebben. Over de
smalle brug aan de Meerweg kan maar één
auto en het crematorium kent maar twee
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toegangswegen. Hoe moet dit met al het
verkeer?
Bij de stukken ontbreekt de juiste tekening
van de ruimte die 148 parkeerplaatsen inneemt. In plaats daarvan is een tekening met
112 plaatsen meegestuurd wat een onjuist
beeld geeft.
Flora en Fauna
Er broeden al jaren twee beschermde vleermuizenpaartjes in het huis bij het tuincentrum. Om dit tegen te gaan heeft de projectontwikkelaar, na overleg met de gemeente
en een natuurkenner, de spouw opengewerkt waardoor het huis onbewoonbaar
geworden is. Hiermee is de beschermde
verblijfplaats vernietigd zonder ontheffing.
Rondvraag
Bezwaarmakers geven aan dat het hoge
gebouw een inbreuk is op het zicht, de
zichtlijn, van het open landschap dat loopt
tot aan de duinenrij. Daarnaast heeft de gemeente geen structureel overleg gehad met
omringende gemeenten over de komst van
een crematorium. Voor de projectontwikkelaar is de schade beperkt als het besluit vernietigd wordt: in de koopovereenkomst
staat dat de koop alleen doorgaat als de vergunning voor een crematorium definitief is.
Uitspraak binnen zes/zeven weken.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Minder Sanatorium
maar wèl Crematorium
Zó ongeveer voelde de sfeer aan tijdens
de voorlichtingsavond op maandag 20
april in het verenigingsgebouw van speeltuin De Hoef, Mesdaglaan 180 in De Hoef
ZO. Een maximale menigte in de uitpuilende zaal gaf des te meer aan hoe de
komst van het crematorium, Meerweg
11, Egmondermeer polder (Westrand)
leeft onder omwonenden, aan beide kanten van de N9. Voor deze wijk was het de
eerste infosessie, maar dan als mosterd
na de maaltijd.

dermeer polder) komen te wonen, wel geïnformeerd. De conclusie moet zijn dat naar
de bewoners toe in noordelijke richting
over de N9 heen en intergemeentelijk, er
geen voorlichtingsverplichtingen zijn omdat binnen die straal geen woningen staan,
maar hoogstens sportvelden
.
High tech
Hierna volgde een uiteenzetting over het
schetsontwerp van het toekomstige crematorium met (aanleg)steiger, door Rietvink
Architecten. De drie spitse daken in de

D

e heer Alex van Splunter van Vrieshorst Project BV/Amsterdam maakte
duidelijk dat deze info avond tot stand was
gekomen in opdracht van de gemeente Alkmaar. Met andere woorden door drie wijkbewoners werd bij de gemeente hierop aangedrongen, waaraan Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ deelnam. Verder wilde hij
niet ingaan op de beroepszaak van 15 april
gericht tegen de vergunningverlening, want
de zaak is onder de rechter die binnen zes /
zeven weken uitspraak doet. Volgens wettelijke richtlijnen behoeft in een bestaande
woonwijk met de komst van een crematorium, geen onderzoek te worden gedaan. In
omgekeerde richting ligt dat verplichtender.
Verder werden omwonenden die op een
afstand van slechts honderd meter ten zuiden van het crematorium (richting Egmon-

vorm van zeilen lijken goed aan te sluiten
op het stolpboerderij dak van het gele bakstenen gebouw ‘Ahrend’ aan de noord kant
van de N9.
Via een video maar ook fysiek aanwezig
gaf de heer Nico Willemse uitleg over de
bouw van de oveninstallatie. Hieraan moet
dagelijks additief (actief kool) worden toegevoegd om schadelijke stoffen uit de lucht
te zuiveren, waarna de filterzak elke avond
wordt schoongemaakt om de volgende dag
weer te worden gebruikt. Met welke frequentie de filter wordt gecontroleerd, bleef
onduidelijk. Ook was aanwezig een vertegenwoordiger van exploitant Monuta. Ondanks de mogelijkheid tot het stellen van
vragen waarvan gretig gebruik werd gemaakt, verlieten sommige aanwezigen na
een nogal high tech/PR betoog de zaal, wat
de frustraties bij resterende bezoekers aanwakkerde.
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Gebrek gemeentelijke inbreng
Bij nader inzien waren er tòch twee gemeentelijke ambtenaren aanwezig die zich
lang stil hielden, maar bij navraag zich bereid toonden om op vragen in te gaan. Ook
zij volgden een dood spoor op de vele vragen over een zwalkend Westrand -/
crematorium beleid en een ondoorzichtig
gehanteerde inzage -/ informatie - en bezwaarindiening procedure. Dit alles leidde uit het zicht van de media - uiteindelijk tot
geruisloze vergunningverlening, zonder
overige omwonenden vóóraf te informeren.
Zelfs de eigen Stadskrant werd hier niet
voor gebruikt, want die lijkt toch meer bedoeld voor projecten met een succesvoller

verloop. Heeft Groot Alkmaar dan nú wèl
een crematorium nodig binnen haar omvangrijker fusie grenzen? Zodoende een
uitnodiging aan het college van B. & W.
om in de volgende De Geestmolen alsnog te
reageren.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

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
30

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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Verkeersveiligheid
Jan de Heemstraat
Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 10 maart hebben bewoners nogmaals
aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie in de Jan de Heemstraat
vanwege het tegen de rijrichting inrijden
van auto’s.
Constateringen
1. Slecht asfalt wegdek en het blijven staan
van regenwater.
2. Het door auto’s tegen het verkeer inrijden in de Jan de Heemstraat.
3. Gevaarlijke verkeerssituaties bij de punaise op de kruising Bloemaertlaan –
Jan de Heemstraat
Wegdek
Het asfalt heeft hier en daar gaten en de
afwatering is slecht. Stadswerk is op locatie
gaan kijken naar de slechte delen van het
asfalt en heeft geconstateerd dat de kwaliteit
inderdaad niet goed is. Opvullen is nog niet
mogelijk omdat de kuilen niet diep genoeg
zijn. Het opvullen van de gaten zou kunnen
betekenen dat het snel loslaat en mogelijk
tot grotere schade kan leiden.
Na voltooiing van de nieuwbouw De
HoefXL door Botbouw wordt de weg opgeknapt waarbij het asfalt wordt vervangen
door klinkers. De zes schuine parkeerplaatsen tegenover Medisch Centrum De Hoef,
die sinds realisatie van de nieuwbouw aan
de De Vliegerstraat in 2009 nog steeds niet
aangelegd zijn, zullen dan hoogstwaarschijnlijk ook aangelegd gaan worden.

Tegen het verkeer in
Op de Jan de Heemstraat wordt zeer regelmatig door automobilisten het eenrichtingsverbod genegeerd. Vooral rond half 9 en
rond 4 uur ‘s middags. Samen met een gemeenteambtenaar is geconstateerd dat in
een half uur tijd twee maal tot aan de Bloemaertlaan en zes maal tot aan de De Vliegerstraat tegen het verkeer in gereden werd
door automobilisten wat daar niet mag.
Geconstateerd is dat de bebording in principe goed is. Het Buurtoverleg heeft aangegeven dat het aanbrengen van pijlen op de
weg als aanvulling duidelijker maakt dat
het een eenrichtingsroute voor autoverkeer
betreft. De gemeente vond dit een goed
plan en Stadswerk heeft twee pijlen inmiddels aangebracht. Stadstoezicht heeft aangegeven nu de pijlen zijn aangebracht daar
frequenter te controleren de eerste tijd.
Handhaving is immers de beste remedie.

Aangebrachte pijlen en slecht wegdek

Onze dank gaat uit naar de inzet van gebiedsconsulente Annemiek Benjamin en
beleidsmedewerker verkeer Niel Klijn om
bovenstaande problemen aan te pakken.
Punaise
Om de hobbelige verhoogde punaise te
vermijden gaat al het verkeer uit beide richtingen bij de kruising Bloemaertlaan – Jan

Mei 2015

31

32

Mei 2015

de Heemstraat over de 1,20 m smalle bestrating naast de punaise. Bijna dagelijks
vinden hier ‘bijna’ aanrijdingen plaats. Dit
was niet het geval vóór de aanleg van de
punaise. Door de Bloemaertlaan en de Jan
de Heemstraat lopen verschillende hoofdfietsroutes met vijf duizend fietsbewegingen
per dag.
De klacht over de punaise is bekend bij de
gemeente / wegbeheerder. Het Buurtoverleg
heeft aangedrongen op snelle vervanging
van de punaise om het probleem op te lossen, zonder verhoging, zodat fietsers ook de
buitenbocht weer kunnen nemen zoals voor
aanleg van de punaise het geval was.
Otto van der Wal van Stadswerk heeft aangegeven dat van vervanging van de punaises vooralsnog geen sprake is. Wel wordt
het vervangen van het bestratingsmateriaal
opgenomen in het onderhoudsplan. Dit be-

Iedereen neemt de binnenbocht
tekent dat op termijn de keien in de punaise
zullen worden vervangen door betonstraat
stenen. Er is geen uitspraak gedaan of de
verhoging verwijderd wordt. Op de vraag
op welke termijn de punaise vervangen
wordt is geen antwoord gegeven.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid @Geestmolen.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
Mei 2015
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Correcties
In De Geestmolen van februari 2015/blz 5
stonden twee onjuiste data vermeld. De
correcte data zijn voor de Rabo Fietssponsortocht zaterdag 6 juni en in de Buurtagenda voor viering van het 20-jarige jubileum
van het Buurtoverleg, zaterdag 27 juni.
Aardbeving
Op woensdagmorgen 25 februari werd bij
Alkmaar een lichte aardbeving gevoeld.
Gezien de schadelijke gasboringen door de
Nam in Groningen, kan een aardbeving
hopelijk niets te maken hebben met de omgekeerde route, gasopslag door Taqa in onze regio?

Winkelcentrum De Hoef
- Een te verwachten bijeenkomst in mei
wordt voorlopig gepland in juni 2015 om
de in 2014 beëindigde renovatie van het
winkelcentrum breed te evalueren. De gemeente/Jaap Wilschut zal hierin het voortouw nemen en nodigt uit tot reacties.
- In de nacht van donderdag 28 mei 2015
werd rond 03.00 uur een ramkraak ge-

Honthorstlaan
- Op 1 april brak op de vijfde etage van
flatgebouw ‘Molenzicht’ een binnenbrandje
uit. Er vielen geen gewonden waardoor de
brandweer en de ambulance dienst na een
half uur weer konden vertrekken.
- De nieuwsbrief van de VvE van maart
deelt mee dat er binnenkort gedurende tien
weken renovatie werkzaamheden worden
verricht aan de daken van de drie flatgebouwen.

pleegd bij Camerland aan de voorkant (Van
Ostadelaan) van het pas gerenoveerde winkelcentrum. In de vorige situatie is dat
nooit eerder voorgekomen. Diezelfde dag
lagen er drie verkeerspaaltjes omver aan de
noordkant van het winkelcentrum opzij van
de snackbar. Enige daarvan lagen op 27
mei al omver en misschien houden deze
twee verschillende zaken verband met el-
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kaar want rond het parkeerterrein staan alle
verkeerpaaltjes nog op zijn plek. Deze ramkraak dient ook meegenomen te worden in
de in juni door de gemeente te organiseren evaluatie van het gerenoveerde winkelcentrum wat hiermee niet ramkraak vrij is.
Intussen zijn gelukkig de dieven gepakt en
de buit terug gevonden
Ondergrondse vuilniscontainers
- Rond 5 maart werden in regenwater ontkoppelingsgebied, fase 1, ondergrondse
vuilniscontainers tijdelijk opgetild om de
basis tien cm. te verhogen. Vóór aanvang
van de ontkoppeling lagen deze 10 cm.
lager.

Groen werkzaamheden
- Op 6 maart werden de achterste struiken
van de middelste groenstrook in het Weenixhof gesnoeid en op 15 april schoffelde
een (flits) greenteam van vijf man er op los.
- De restanten van één van de op 14 augustus 2014 gekapte grote iep in de bocht van
de Bloemaertlaan, werd op 9 maart uit de
groenstrook verwijderd. Intussen werd hier
een jonge vervanger geplant waar omheen
gras werd ingezaaid.

- Flatbewoners van de hofjes ontvingen in
april een brief 'Vervanging ondergrondse
restafvalcontainers' van Stadswerk072.
Fysieke sleutels zijn ingewisseld voor digitale afvalpasjes.
Schilderwerk
Vanaf maart waren rond de huurhuizen
tussen de Schelfhoutlaan en de Tethart
Haagstraat werklui in hoogwerkers te zien
om deze woningen een schilderbeurt te
geven.
Techniek Toernooi 2015
Op 19 maart werd in de iPabo, Gabriel
Metsulaan, het Techniek Toernooi NoordHolland 2015 gehouden. Hieraan namen
vele basisscholen uit heel Noordholland
deel met als thema’s weg- en waterbouw en
het internationale jaar van het licht.
36

- Van de andere gekapte iep werd 9 april
voor Bloemaertlaan 202 het boomplant gat
dicht bestraat. Dit is het ultieme teken van
onvervangbaarheid voor gekapte bomen, nu
vanwege ondergrondse kabels.
- Eind maart werden in de wijk op een
hoogwerker boomtakken gesnoeid die in de
versnipperaar werden gereduceerd. Met de
bezemwagen werden ook granulaatstroken/
goten schoongemaakt.
- Op 10 april werd aan de Willem Kalfstraat
de gekaalde groenstrook, ten oosten van het
in 2014 aangebrachte wandelpad, ingezaaid.

Mei 2015

Babyspullen
In maart gezien voor Willem Hedastraat 36
(schakelbungalow) een rode/lege inzamelcontainer met ketting vastgebonden aan een
lantaarnpaal. Het opschrift luidt Stichting
Babyspullen 'Help ons helpen' om babyspullen te doneren. Meer info: Madame
Curiestraat 11, Alkmaar
<www.stichtingbabyspullen.nl>
450-jarige polders
Ter gelegenheid van de 450 jarige drooglegging van de Berger- en Egmondermeer polders
in
2015
worden
door
<www.bem450.nl> de festiviteiten gecontinueerd met onderstaande evenementen:
- zo. 7/6 voetbaltoernooi BEM-cup, Alcmaria-Victrix/Terborchlaan
- zo. 14/6 Trekschuiten trekwedstrijd, Hoevervaart/Egmond a/d Hoef en Hoever
dorpsfeest
- wo. 17/6 Pluswandel4daagse Alkmaar met
stop BEM 450 jaar
- zo. 28/6 Tennistoernooi BEM-bokaal, TC
Alkmaar, tennispark De Bosmolen aan de
Terborchlaan
- za. 4/7 Zingvaart op ringvaart Bergermeer, akoestische optredens voor varend/
fietsend/wandelend publiek met luisterend
oor voor stilte
- wo. 22/7 Geuzenspoor, historische wandeling Egmond Binnen - Bergen
- zo. 16/8 Midzomerfestijn/boeren streekmarkt/veekeuring/oude tractoren/rijtuigen
met paarden, de Bosmolen/Hoeverweg.

Ontwiekte Geestmolen
- Op 22 mei meldde de gemeente dat verzekeraars er voorlopig qua kosten uit zijn rond
het herstel van de op 15 januari ontwiekte
Geestmolen. Een (mondeling) akkoord werd bereikt waarvan de bevestiging over drie weken per brief/e-mail wordt
verwacht. Zodra deze laatste binnen is zal
de opdracht worden verstrekt om
het wiekenkruis te herplaatsen. Als alles
volgens plan verloopt zullen de totale werkzaamheden van voorbereiding/uitvoering,
vier tot zes maanden in beslag nemen.

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

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Het uitgangspunt is om de molen begin
2016 weer volledig in gebruik te hebben.
- Tijdens de Molendag(en) op 9 en 10 mei
was de molen tòch open voor het publiek.
- De jarige uit 1565 bestaat evenals de haar
omringende polders, ook 450 jaar. Tijdens
de BEM450 vieringen deed de Geestmolen
in het weekend van 30 t/m 31 mei ook mee.
Er was een infostandje ingericht door de
Molenstichting Alkmaar en omstreken en
de stichting Vrienden van de Stolp.
CJG in De Driemaster
Per 5 maart werd een afdeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin verplaatst naar
basisschool De Driemaster, Gabriel Metsulaan 36. Hier is iedere donderdag van 13 16 uur een opvoedspreekuur.
Gemeentegids 2015
Na de per 1/1/2015 nieuw gevormde fusie
gemeente Alkmaar werd de fysieke Gemeentegids 2015 niet meer - als vanouds in Alkmaar gedistribueerd, maar wèl in het
nieuwe buitengebied (Schermer). De nieuwe gids is op te halen in het stadskantoor/huis/bibliotheek-C/de Vest/VVV en werd
in 2015 voor de laatste keer als een papieren gids gedrukt. Vanaf 2016 is dus uitsluitend een digitale gemeentegids beschikbaar.
Hoevervaart
- De in maart langs de westelijke oever - uit
de sloot gehaalde - en gedeponeerde fietsen
-/brommer onderdelen achter appartementen complex ‘Hoeverstaete/Jongkindlaan’,
werden in april verwijderd.

- Van de in 2014 illegaal gekapte twee essen langs appartementenco mp lex
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‘Zilverlinde’ zijn in april de restanten verdwenen, de gaten gevuld, grond geëgaliseerd respectievelijk ingezaaid met gras.
- Binnen bouwplan de Geestmolen werden
in 2014 veel aanmeer steigertjes aangelegd.
De Vleugels
- De nodige lege kamers bieden hier nieuw
perspectief. In 2014 werd kamer 101 omgedoopt tot Sportstudio 101. Met hometrainers kan de lichamelijke conditie van senioren op peil worden gehouden. De fysiotherapeut maakt ook gebruik van Sportstudio
101.
- Omdat er geen duidelijkheid is over de
toekomst van De Vleugels zullen cliënten
die op de wachtlijst staan worden benaderd
om hun intrek te nemen, in de lege kamers.
Donderdag 9 juli vindt een ‘Zomer
Spektakel’ plaats.
Sportcomplex De Meent
De uitbreiding van De Meent aan de Terborchlaan/Westrand gaat steeds meer gepaard met verstening (extra parkeerplaatsen), waardoor bomen - aan de rand van de
Egmonderhout - hier een zeldzaamheid
dreigen te worden.
Tussen de zijkant van het complex en het
fietstunneltje in resteren nog maar acht volwassen bomen. Hoe zit het hier dan met de
boomplant compensatie? In de loop der
jaren sneuvelden bomen hier bij tientallen,
ook voor een eerdere wegrenovatie.
- Op zaterdag 13 juni wordt hier een opendag gehouden tijdens de Dag van de Bouw.
Egmonderhout-Zuid
- Intussen is het smalle wandelpad van verharde aarde omgezet in een breed grindpad.
Zodoende kan het ook een aantrekkelijk
fietspad worden. Rondom dit verbrede wandelpad is het doorzichtlelijker geworden
omdat er veel struiken zijn gerooid, waar
inmiddels gras werd ingezaaid.

Mei 2015

- Het Natuurinstituut heeft van Univé een
prijs gewonnen (wijkproject) waarmee een
blote voetenpad wordt aangelegd.
- Een groepje afgescheiden bewoners uit
nachtopvang Het Heem/Jan de Heemstraat
bivakkeert al enige tijd elders in de Egmonderhout-Z. Hier maken ze de omgeving van
het Natuurinstituut onveilig dat zich als een
onneembare vesting heeft moeten opstellen.
Bij de wijkagent werd aangifte gedaan en
ook dnoDoen is op de hoogte gebracht,
maar die laatste gaf niet thuis. Hoe zit het
ook al weer met het in oktober 2012 getekende beheer-/veiligheids convenant dnoDoen/Het Heem en de oprichting van platform Het Heem?
Ring West
Begin 2015 werd in de berm van kruising
Terborchlaan/N9 een proefsleuf gegraven
als voorbereiding op de reconstructie van
deze kruising later dit jaar.
OSC Willem Blaeu
Tijdens het schooljaar 2015/6 kunnen leerlingen van klas 1 - 3 zich plaatsen voor de
jongens voetbal academie, te houden op de
sportvelden van AFC’34 of Alcmaria Victrix.
Sportpaleis
Tijdens de International Children's Games
in juni zullen in het Velodrome, Terborchlaan 200, de openingsceremonie op
donderdag 25/6 en de sluitingsceremonie op
zondag 28/6 worden gehouden, beide beginnende om 20.00 uur.
ISBA
Het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar
bedankt iedereen voor hun giften ten behoeve van de Paaspakkettenactie 2015.
Talloze pakketten gingen onder andere naar
dnoDoen (Het Heem).

Kerkennacht in De
Hoef op vrijdag
19 juni 2015
Op vrijdagavond 19 juni zal er weer
een kerkennacht van 19.00 uur - 22.00
uur plaatsvinden in het hele land en
zo ook in De Hoef.

M

en wil de deuren open zetten
voor iedere belangstellende en de
bedoeling is dat er een activiteit/ lezing /
of gesprekken gaan plaatsvinden.
- In de Vrijheidskerk kan men een labyrint lopen.
- In de Pius X is het thema tijdens de
kerkennacht Pelgrimeren.
Er zal via een dvd (20 min.) een reportage te zien zijn over de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella, die pastor H.Slot gelopen heeft samen met een
parochiaan. Zij hebben deze pelgrimstocht afgelegd en daarbij € 22.000 weten op te halen voor de missie in Kameroen, waar pastor Slot gewerkt heeft.
Ook het Open Hof, de Bron, het Apostolisch Genootschap (korte kerkdienst) en
de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen doen mee aan de
kerkennacht.
Een volledig overzicht van de deelnemende kerken, activiteiten en adressen
is binnenkort te vinden op de website
van de Alkmaarse Raad van Kerken
<www.ARK27.nl>.

Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.nl
Mei 2015

Ria de Rijke
secretaris ARK
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Activiteiten bij de Blauwe Boom
Locatie: Bart van der Leckstraat 1
(achter de straat van de Aldi).
http://www.blauweboom.nl/

Peuterdans 1 x (mogelijk 2 x) per maand op woensdag van 10:00-11:15 u. (september)
Voor kinderen van 2-4 jaar (ouders/ grootouders welkom).
Info: Aurélie via aureliecampion@hotmail.com of 06-29608685 http://
www.blauweboom.nl/activiteiten/peuterdans/.
Disco (met thema’s) 1 x per maand op vrijdag: van 18:30-19:30 4-8 jaar en 20:00-22:00
9-12 jaar (september). Info: Naomi 06-11201493
StraatGeluid om de week op maandag (voor tieners en jongeren)
Op maandag 15 en 29 Juni is StraatGeluid van 16:00-18:00u in of rond De Blauwe
Boom.
Voor zomervakantie activiteiten “Alkmaar-breed” kijk op facebook Straatgeluidnl of
facebook Activiteitencentrum De Blauwe Boom! De data van StraatGeluid na de zomervakantie zijn: maandag 24 augustus, 7 september en 21 september van 16:00-18:00u.
Info: Brian 06-23424640 en Vanessa 06-23352592.
Lach-yoga op woensdag 1 x per maand (september) van 20:00-21:30 u. o.l.v. gecertificeerd lachyoga trainer. Info: Marieke 06-24154904 http://www.blauweboom.nl/
activiteiten/lach-yoga/
Repair Café (op zaterdag) Naast repareren van elektrische apparaten, textiel en fietsen
ook advies over smartphone, tablet of pc en (zelfs) zonnepanelen.
Data en tijd: zaterdag 27 juni, 29 augustus en 26 september van 13:00-15:30 uur.
Informatie: 072-5115489 of 06-45391567 en http://
repaircafe.alkmaar.hoefplan.madeby.website/
Koersbal op dinsdag: Het spannende spel komt origineel uit Australië en wordt op een
vilten mat binnen gespeeld met 8 ballen. Vanaf september weer elke dinsdag van 13:0015:30 u.
Deelname kost €12,50 per maand p.p. Opgeven bij Ali de Jong, tel.072-5110459.
Meer info en foto’s: http://www.blauweboom.nl/activiteiten/koersbal/
Filmclub op zondag:
20 september
The railway man
GB, Australië
Jonathan Teplitsky
18 oktober
Like father like son
Japan
Hirokazu Kereeda
15 november
Night train to Lisbon
Duitsland, Zwits.
Bille August
13 december
Ida
Polen
Pawel Pawlikowski
Informatie: Teresa 072-5119921
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer activiteiten op: http://www.blauweboom.nl/
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Exposities bij WonenPlus
en De Alkenhorst
In De Alkenhorst is dit tweede kwartaal
maar liefst het werk van drie kunstenaars te bezichtigen.

E

en veelzijdige expositie met in de
zalen Ruard Janssen, die sinds 1990
aquarellen maakt veelal aan de hand van
een thema. In de kantoren van WonenPlus

hangen de landschappen en portretten van
Matthé Goedhart, herkenbaar aan de grove
olieverf penseelstreken. Beide kunstenaars
zijn lid van Kunstenaars collectief “Samen
Sterk”, zie <www.kcsamensterk.nl> In de
gang een wand met de kleine schilderijen
van de 83 jarige WonenPlus abonnee: meneer Buter. Dit zijn gedetailleerde pentekeningen die u zeker van dichtbij moet komen
aanschouwen.
Van harte welkom dus in de Alkenhorst! Te
bezichtigen tot eind juni .

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.
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

middag café. Op dagen doordeweeks is er
de Inloop voor een kop koffie of thee, een
praatje, handwerken, de krant of een boek
lezen, onder de mensen zijn.
Meer informatie? Kom langs aan de Schelfhoutlaan 4 (achter de Vleugels)
of bel met WonenPlus: (072) 512 27 11
Heeft u internet, kijk dan op:
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
of <www.dealkenhorst.nl>
Inge Zoet

Met WonenPlus de
zomer door
Voor hulp in uw tuin, met klussen, een
boodschap, administratie of andere burenhulp: wordt abonnee van WonenPlus.

V

oor twee tot vier Euro per maand uw
hulp om de hoek. Veel WonenPlus
vrijwilligers zetten zich in voor hun naasten
in de omgeving bij allerlei klussen. Wilt u
zelf iemand helpen in uw buurt? Bel ook
dan met WonenPlus of kom langs in De
Alkenhorst. Er staat ook weer heel wat
nieuws op het programma. Onder andere
een nieuw programma van Samen Winkelen
en Samen Er op uit, een cursus Zingeving
vanaf september en diverse Inloop activiteiten. Zoals op maandag- en donderdagmiddag hulp bij uw computer, tablet of telefoon. Kom ook eens langs bij het zondag-

Jubileum voetbaltoernooi
De Geestmolen
Op zaterdag 27 juni viert het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' het heugelijke
feit dat ze twintig jaar bestaat. We gaan
dit groots vieren, niet alleen met de leden,
maar met de hele wijk en een deel zelfs
met onze buren van De HoefZO.
We beginnen om 10 uur met een voetbaltoernooi voor de jeugd van acht tot veertien jaar uit onze wijk en uit De HoefZO
op ons eigen trapveldje aan De Moreelse
straat, georganiseerd door 'StraatGeluid'
met bekers voor de beste drie teams van
vijf. Je kunt je als team of individueel
opgeven bij StraatGeluid via Facebook:
<Straatgeluidnl>, via app of e-mail
<info@straatgeluid.nl> of bellen: Enrique
Macias telefoon: 06-220 374 69.

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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(advertorial)

Nieuws van de
Zorg Cirkel
HandyLegs
Nieuw hulpmiddel om zelf elastische kousen aan- en uit te trekken. Draagt u kousen
en kon u die voorheen niet zelf aan- en uittrekken? Met de HandyLegs lukt dat nu
wel! De ergotherapeuten van Zorgcirkel
Westerhout in Alkmaar helpen u graag om
er thuis mee te oefenen. En het betekent
weer een stukje regie terug over uw eigen
leven! U kunt dit handige hulpmiddel gebruiken terwijl u zit, u hoeft niet diep te
bukken. Het is licht in gewicht en makkelijk hanteerbaar. Het kost weinig kracht.
Onderzoek
Er bestaan al veel hulpmiddelen voor het
aan- en uittrekken van elastische kousen. Er
is onderzoek gedaan naar de werking van
de al bestaande hulpmiddelen en naar wat
hun beperkingen zijn. Bij het ontwikkelen
van HandyLegs is daarmee rekening gehouden. Dit heeft geleid tot een innovatief
hulpmiddel waar een grotere groep mensen
mee geholpen kan worden.
Tijd en geld
Inmiddels is HandyLegs een begrip geworden bij diverse thuiszorgorganisaties en zijn
velen van hun cliënten tot hun grote plezier
al voorzien van dit handige hulpmiddel. Nu
de thuiszorgmedewerkers minder kousen
hoeven aan en uit te trekken blijft er meer
tijd en geld over voor andere (ook belangrijke) zaken.
HandyLegs heeft de iZovator Award 2013
gewonnen; dit is een prijs die ieder jaar
gegeven wordt aan het meest innovatieve
idee binnen de zorg.
Onze ergotherapeuten vertellen u er graag
meer over. Bel naar tel. 088-559 91 00 of
mail naar
< behandeldienst@zorgcirkel.com>.
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Fietsen gevraagd voor
de opgroeiende jongeren in het COA
Nergens in de wereld is fietsen zo vanzelfsprekend als in Nederland. Het is gezond,
je kan overal komen en fietsen is vooral
ook leuk! Jonge fietsers zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Ze hebben het fietsen
nog niet helemaal onder de knie en
moeten wennen aan alle verkeersregels.

D

at geldt ook voor de grote kinderen in
ons asielzoekerscentrum te Alkmaar.
En juist zíj kunnen fietsen goed gebruiken
om op school te komen of hun omgeving te
verkennen!
We zamelen daarom fietsen in voor deze
kinderen. Op dit AZC is de werkplaats
ingericht van Bernard, waar vrijwilligers de
fietsen vervolgens opknappen. Naast de
fiets krijgen de kinderen ook verkeersles
aangeboden. Zo kunnen ze veilig op pad!
Heeft u een grote of kleine jongens- of
damesfiets over en wilt u deze graag doneren aan het AZC ? Dat kan! U kunt de fiets
inleveren bij receptie van het AZC. Deze
kan ook thuis door mij worden opgehaald.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
met Theo Bruin, diaken Protestantse Gemeente Alkmaar, sectie Zuid. Tel 072-512
42 02 of <tjjbruin@xs4all.nl>
De Protestantse Gemeente van Alkmaar
steunt namelijk deze actie van harte.
Theo Bruin

MOLENWIEKJE
Taalproblemen voorgoed opgelost met
ESPERANTO
De taal met toekomst
Korte studie, een leven lang profijt.
Gratis lessen www.Lernu.net
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Filmmiddagen in de
Pius X
Unieke zorg ter
ondersteuning van de
mantelzorger
In Respijthuis Alkmaar in de wijk De
Hoef wordt 24 uur per dag, zeven dagen
per week vervangende mantelzorg verleend door 65 vrijwilligers, gecoördineerd door twee professionals. De persoonlijke en medische zorg blijft in handen van de thuiszorg en huisarts.

Woensdag 24 juni 2015 THE HELP
Drama over een jonge vrouw die het in het
Mississippi van de jaren zestig opneemt
voor de gediscrimineerde AfroAmerikaanse
bediendes van de rijken. Het is een tijdloos,
universeel en triomfantelijk verhaal over het
vermogen om verandering tot stand te brengen.
Ontvangst
Entrée
Aanvang film
Duur film
Plaats
Ingang
Datum

13.45 uur met koffie/thee
€ 3,00
14.00 uur
2 uur
wijkkerk Pius X
Blanckerhofweg 15
woensdag 24 juni 2015

Na afloop van deze laatste filmmiddag van
dit seizoen willen wij u uitnodigen om even
na te blijven voor een drankje met een versnapering.
Tot dan! filmgroep Pius X
Yvonne de Weerdt

D

e kracht van het Respijthuis is dat we
heel aandachtig ‘meekijken’ met de
mantelzorger en zorgvrager. Wij spelen in
op de ondersteuningswensen en maken de
knelpunten van de dreigende overbelasting
inzichtelijk. Door het verstrekken van informatie, advies en nazorg proberen we een
neerwaartse spiraal te voorkomen.
Een adres met aandacht voor de mantelzorger en zorgvrager:
- logeerhuis voor de zorgvrager met een
eigen luxe kamer en badkamer
- particuliere dagopvang mogelijk met variabele tijden
- huiselijkheid, informatie, steun, advies en
nazorg
- thuiszorg komt naar het Respijthuis
Mantelzorgers, gasten, toekomstige vrijwilligers en andere belangstellenden zijn altijd
welkom voor een kennismaking.
Respijthuis
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
072-5126665
info@respijthuis-alkmaar.nl
www.respijthuis-alkmaar.nl

Mei 2015

45

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 1100 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

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina

€
€
€
€

180,90,60,45,-

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.
Apotheek De Hoef: Van Ostadelaan 248,
tel. 514 30 60
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: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, do. 10.00-10.30 tel. 0900-8844
<Geert.van.duren@noord-holland.politie.nl>
Postkantoor:(boekhandel Bruna): ma. t/m vr.
9.00-17.15, za. 9.00-13.00, tel. 511 65 51.
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 we 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

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners en dit
buurtoverlegblad op gang te brengen, nodigen
we 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, 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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