Lidmaatschap
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

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners en dit
buurtoverlegblad op gang te brengen, 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>
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• De Feestmolen
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• Public Relations
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<webmaster@geestmolen.nl>
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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Rabofietssponsortocht
Op 11 juni reed het Geestmolen team weer
deze jaarlijkse fietstocht, deze keer getooid
met een ludieke oranje cowboy hoed. Zo'n
tien leden, vrijwilligers, wijkbewoners en
vrienden maakten er een feestje van, waarbij De Feestmolen zorgde voor een heerlijke lunch onderweg. Gezamenlijk reden ze
€ 300 de kas in. Alle deelnemers hartelijk
bedankt!

Adverteerders
Tijdens het drukken van De Geestmolen
van mei werd ontdekt dat er onvoldoende
buitenkaften waren. Zodoende werd een
deel gedrukt met de oude binnen kaft, inclusief een vorige adverteerder die niet
meer van toepassing is. Hiervoor in de
plaats kwam kinderopvang Kiddies aan de
Olympiaweg, waarmee we bijzonder blij
zijn en het grootste deel van de kaften mee
werd gedrukt.
Reden dat die uitgave twee (buiten)kaften
had met een afwijkende binnenkant. Buiten
deze kaftadverteerder om werd tegelijk
maaltijdservice Apetito met vestigingen in
Denekamp/Drachten, ook een nieuwe adverteerder. Welkom!
4

Trap-/speelveldjes
Het voetbalveldje tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat is nog steeds
immens populair. De belijning van het
trapveldje kwam in mei los, maar werd op
aandringen van het Buurtoverleg door
Stadswerk 072 in juni gerepareerd. Enige
weken later werden ook de gaten in het
groene deel van het kunstgras aangepakt.
Begin augustus kwam een kleine tractor
langs met apparatuur om zand aan te brengen en gelijkmatig te verdelen over het

veld. Rond dezelfde tijd werden er ook
twee borden met spelregels geplaatst (zie
foto). De gebiedsconsulent Nelleke Kool
gaf als reden:
“Dit bord is geplaatst in overleg met de
wijkagent en Stadstoezicht na verschillende
klachten. Het gaat erom dat wanneer er
overlast wordt ervaren er een mogelijkheid
is om te kunnen handhaven”.
Van de twee speelveldjes aan de
Honthorstlaan en de Willem Hedastraat
wordt ook druk gebruik gemaakt. De toestellen zijn aangeschaft met als specificatie
dat ze gebruikt mogen worden tot de leeftijd van veertien jaar (de wipkip zelfs tot
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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, do. 10.00-10.30 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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Wilt u ook

Dat kan!
acht jaar). Vaak zien we dan ook de palen
van bij voorbeeld de schommels in de
grond gevaarlijk heen en weer bewegen als
tieners en volwassenen ze intens gebruiken.

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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Moestuin huren?

Duurzaamheid
We gaan nog steeds verder met het recyclen van aluminium. Soms vind ik dagelijks enveloppen met aluminium in mijn
brievenbus. Bij sommige bewoners heb ik
ook zakkenvol opgehaald.
Als u genoeg ruimte heeft is dat misschien
een betere methode. Het geeft mij meteen
de gelegenheid om aan te geven wat niet
gewenst is zoals koffie- en chipzakken, die
vaak maar een superdun laagje aluminium
bevatten, dat echt niet de moeite waard is.
Alle spaarders, bekend en onbekend, van
harte bedankt.

Ben jij op zoek naar een moestuin
waar je op eigen wijze kunt
tuinieren?
In een ontspannen sfeer, met
respect voor de natuur,
planten en dieren.
Kijk dan op:
www.atvdemeerweg.nl
en mail naar:
ikwileenmoestuin@atvdemeerweg.nl

Huis van de wijk De Alkenhorst
Wijksteunpunt De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4 is elke werkdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
13.30 tot 16.30 uur.
Er staat altijd een vrijwilliger klaar om u te
helpen. Elke morgen en middag zijn activiteiten gepland. Ook voor feestjes is het
wijksteunpunt zeer geschikt. Verschillende
wijkbewoners hebben er al hun verjaardag
gevierd.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
Augustus 2016

Boet van Heugten
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Gerechtelijke
procedures
crematorium
Het college is na de vernietiging in 2015
van de omgevingsvergunning door de
rechter in hoger beroep gegaan. Tijdens
de zitting bij de Raad van State op 21
juni 2016 bleek dat er een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven was waartegen nog bezwaar aangetekend kon worden. Het hoger beroep over de oude omgevingsvergunning is uitgesteld totdat er
door de rechter uitspraak gedaan is over
de nieuwe omgevingsvergunning.
Procedure hoger beroep
Indien een rechter uitspraak doet en een van
de partijen is het daar niet mee eens kan
men in hoger beroep gaan. De Raad van
State oordeelt dan of de lagere rechtbank
juist geoordeeld heeft, gegeven de feiten
die toentertijd bekend waren. Hierbij is het
toegestaan ‘nieuwe feiten’, die ten tijde van
de uitspraak van de rechter geldig waren
maar pas later aan het licht gekomen zijn,
alsnog in te brengen.
Hoger Beroep
De rechter in Alkmaar heeft op 2 juni 2015
de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium vernietigd. De gemeente had de procedures niet goed doorlopen. Ook het nut en
de acute noodzaak om tot een zware ingreep in het bestemmingsplan te komen
waren niet aangetoond. Het college is in
hoger beroep gegaan en zou later aanvullende stukken aanleveren. Met succes heeft
6

het college op 12 oktober 2015 van de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gekregen overigens zonder bewijs
voor de noodzaak. Uit nader onderzoek zou
moeten blijken dat er nergens anders binnen
de gemeente Alkmaar of omliggende gemeenten een geschikte plek zou zijn en dat
een extra crematorium in Noord Holland
noord een absolute noodzaak is. Dit zou
alleen op deze plaats, zijnde uitsluitingsgebied voor zo’n voorziening, mogelijk zijn.
Nieuwe omgevingvergunning
Na drie verzoeken tot uitstel van behandeling van het hoger beroep heeft het college
op 2 mei 2016 bekend gemaakt een nieuwe
omgevinsgvergunning afgegeven te hebben
waartegen tot 23 juni 2016 bij de rechtbank
in Haarlem bezwaar aangetekend kon worden. De tekst komt overeen met de oude
tekst: Meerweg 11 en 11A Alkmaar: nieuwbouw crematorium, afwijken van bestemmingsplan, plaatsen van een handelsreclame, aanleggen van een uitrit, kappen van
bomen, plaatsen van een 10KV compact
station en gedeeltelijk verbreden Meerweg.
Uitstel hoger beroep
Het college heeft drie maal uitstel gekregen
van behandeling terwijl volgens de geldende procedures dit slechts éénmaal toegestaan is. Daarnaast heeft het college de
nieuwe omgevingsvergunning als ‘nieuw
feit’ ingebracht bij het hoger beroep. Volgens juristen een uiterst vreemde constructie. Tijdens de zitting van het hoger beroep
is geconstateerd dat de bezwaartermijn tegen de nieuwe omgevingsvergunning nog
niet verlopen was en is de zitting uitgesteld
totdat er door de rechter uitspraak gedaan is
over de nieuwe omgevingsvergunning.
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Fietsen
verzamelproject

Exposities
De Alkenhorst

Oproep tot het geven van kinder- damesfietsen
Er zijn op dit ogenblik ongeveer drie honderd en vijftig mensen in de nieuwe AZC
Robonsbosweg, waaronder veel gezinnen
met kinderen.
Het project waaraan ik nu twee jaar werk is
bedoeld om kinderen in de AZC’s van Alkmaar aan een gratis fiets te helpen. Dit om
meerdere redenen. Ze leren iets dat in Holland zeer goed van pas kan komen. Ze vervelen zich minder en leren ook wat de problemen ermee kunnen zijn. Als je ze zo met
plezier bezig ziet, er zijn er nu twintig uitgereikt, dan geeft dat veel voldoening.
Dit alles in goede samenwerking met de
ambtenaren van het COA. Zij stellen ook de
fietsen ter beschikking nadat gecontroleerd
is of ze goed kunnen fietsen.
Nu staan er nog veel op de wachtlijst. Daardoor zijn er nog zo’n vijftig fietsen en fietsjes nodig. Zou u eens in uw schuurtjes willen kijken of u hieraan kunt bijdragen? Of
verder vertellen dat we dit nodig hebben?
U kunt bellen naar 072-512 42 02 om de
fietsjes op te laten halen, of e-mailen
<tjjbruin@xs4all.nl>.
Vriendelijke groet,

Bezoek het huis van de wijk de Alkenhorst, hier kunt u tot 1 oktober de
prachtige tentoonstelling bezichtigen van
twee kunstenaars.

D

e aquarellen van Ruard Janssen, een
variatie van landschappen en abstract,
hangen in de Alkenhorst gangen en zalen.

Ruard is lid van ‘Samen Sterk’ een groep
kunstenaars, al dan niet met een psychiatrische achtergrond. In het kantoorgedeelte
van WonenPlus hangen de landschappen
van Trees Bos, wijkbewoonster uit De

Theo Bruin
diaken Vrijheidskerk Alkmaar

Hoef. Op impressionistische natuurlijke stijl
in olieverf schildert zij rotsen, oude poorten, havens, de zee en de lucht in olieverf.
Komt dat zien!
Inge Zoet
Augustus 2016
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Activiteiten in
de Vrijheidskerk
De eerstvolgende inloopmiddag voor
jong en ouder, wijkgenoot en gemeentelid, is op zondagmiddag 28 augustus,
aanvang 15.00 uur in de Vrijheidskerk. 't
Zal onder andere gaan over gebarentaal.
Komt u ook? Dat zou een vriendelijk
gebaar van u zijn!
Op zondag 18 september is er een Taizéviering in de Vrijheidskerk. Om 10.00 uur.
Voorganger: ds. Marius Braamse. We zin-

gen tal van bekende Taizéliederen en vieren
zo onze oecumenische verbondenheid.
Om alvast te noteren: op zondag 2 oktober
staat de dienst in het teken van dierendag. 's
Middags is er een speciaal programma: we
bekijken een prachtige film: 'De weide - een
betoverende wereld'.
Daarna staat een vegetarische maaltijd
klaar.
Tijd: 15.00 - 17.30 uur.
Plaats: Vrijheidskerk. Kosten: € 5,Opgave: mevr. E. de Boer, 072-5110617.
Welkom!
Ingvild van den Bos

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
34

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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Onderbouwing nieuwe vergunning
De afgifte van de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad is niet
onomstreden, bewijzen voor de noodzaak
van een crematorium in een uitsluitingsgebied zouden pas later geleverd worden,
maar kon rekenen op een meerderheid van
de coalitie.
Het duurde nog 7 maanden voordat dit
‘bewijs’, noodzakelijk voor reparatie van de
omgevingsvergunning, volgens het college
rond was. Er zou een actuele regionale behoefte zijn voor een extra crematorium.
Uitgaande van een lineaire groei van de
bevolking, met gelijke samenstelling, zou
het crematiecijfer naar 81% stijgen. De aanwezige overcapaciteit van bestaande crematoria zou gebruikt moeten worden om tijdelijke pieken overdags op te vangen waarmee
er ruimte zou zijn, nee een noodzaak zou
zijn, voor een extra crematorium.
Weerlegging
Bezwaarmakers vegen deze argumenten van
tafel. Lineaire groei van bevolking én crematiepercentage zou betekenen dat het crematiecijfer tot 100% zou stijgen. Stijging
tot 81% zou volgens de cijfers van het college pas medio 2039 plaatsvinden zodat van
een acute noodzaak om per direct een crematorium te realiseren geen sprake is. De
aanwezige overcapaciteit overschrijdt ook
bij een crematiepercentage van 81% het
aanbod zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Daarnaast is er geen lineaire groei van
de bevolking. Sterker nog, vanaf 2030 moet
rekening gehouden worden met een mogelijke krimp volgens de overheid. Tevens
wordt geconstateerd dat er een steeds groter
wordende bevolkingsgroep is die na overlijden om geloofsredenen niet gecremeerd
mag worden.
Het college heeft slechts een beperkt aantal
alternatieve locaties binnen haar eigen gemeentegrenzen onderzocht en niet gekeken
buiten haar grenzen ‘in de regio’. Er zouden
verschillende bestaande buslijnen naar het

crematorium lopen. Het crematorium ligt in
de polder en de dichtstbijzijnde bushalte
ligt bijna negen honderd meter weg. Dit
voldoet niet aan de Provinciale ontsluitingseis eis, de zogenaamde ‘PrOvielen’
van maximaal vier honderd meter.
Vervolg
Ondanks al deze weerleggingen is onduidelijk of een crematorium op deze locatie er
nu wel of niet kan komen. Zonder de projectontwikkelaar was er in ieder geval geen
enkele sprake geweest van enige noodzaak.
De gemeente heeft ‘beleidsvrijheid’ en de
mogelijkheid tekortkomingen te repareren.
Mocht ook de tweede afgegeven omgevingsvergunning door de rechter vernietigd
worden dan nog is de komst van een crematorium op deze plaats niet helemaal uitgesloten.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

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

www.gradavanwelzen.nl

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
Ook deel behandelingen mogelijk

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

Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
www.pedicurekarina.nl

MOLENWIEKJE
ESPERANTOVERENIGING ALKMAAR

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738

viert in december haar

65 jarig bestaan

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
8
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Activiteiten in
De Blauwe Boom
- Repair Café De Hoef vindt in de Blauwe
Boom plaats, Bart van der Leckstraat 1, op
zaterdagmiddag 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december (in verband met kerstmis tussen
13.00 - 15.30 uur. Meer informatie:
<www.repaircafe-alkmaar-de-hoef.nl>
- Filmmiddagen in Activiteitencentrum De
Blauwe Boom: op de zondagen 11 september, 23 oktober, 20 november en 11 december respectievelijk de films vertoond
‘The hundred foot journey’, ‘Timbuktu’,
‘A royal affair’ en ‘Bon Dieu’. Aanvang
14.00 uur. Entree 3 Euro per persoon.
Meer informatie: <www.blauweboom.nl>.
- Eten met de buren, een gezellige maaltijd
met elkaar, op vrijdag 9 september 2016.
Van 18.00 tot 20.00 uur voor 6 éuro per

persoon. Opgave nodig in verband met de
voorbereidingen: Louise mobiel: 06-197
601 93 of e-mail:
<jt.vandeloo@planet.nl>.
- Straatgeluid in De Blauwe Boom op
maandagen van 15.45 tot 17.45 uur op 12,
19 en 26 september, 3, 10 en 31 oktober, 7,
14, 21 en 28 november en 12 december.
- We wensen voorzitter André Huijzendveld een spoedig en volledig herstel toe.

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.
32
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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

‘Tijdelijke’ opvang
Het Heem
Opvangvoorziening Het Heem, dat in
1998 geopend is, zou na 5 jaar uit de wijk
verdwijnen, zo verzekerde het college. Na
vragen in 2005 heeft het college aangegeven dat uiterlijk 2008 Het Heem uit de
wijk weg zou zijn, dit mede omdat zo’n
voorziening niet past in een kinderrijke
buurt. Nu, bijna 20 jaar later, staat Het
Heem er nog steeds en blijkt het college
niet van plan te zijn Het Heem te verplaatsen.
Komst Het Heem
In 1995 bleek de Vondelschool aan de Vondelstraat 27 geen goede locatie voor een
opvangvoorziening omdat daar woningbouw zou moeten komen. De gemeente is
op zoek gegaan naar een andere locatie.
Eind 1996 heeft de gemeente een deel van
het WNK gebouw gehuurd van Bouwbedrijf Bot voor de realisatie van een sociaal
pension. Dit zou de crisisopvang aan de
Koelmalaan, verslaafden opvang aan de
Vlietwaard en passantenverblijf aan de Dr.
Schaepmankade, vervangen. Ondanks bijna
1200 bezwaarmakers vanuit de buurt heeft
de gemeente haar plannen doorgezet en alle
bezwaren terzijde geschoven. Om de bezwaarmakers tegemoet te komen is afgesproken dat ‘Het Heem’, geëxploiteerd door
DNO (werknaam De Nieuwe Onderneming,
later herdoopt tot Dienst Nood Opvang),
hier slechts tijdelijk zou staan en na 5 jaar
zou verhuizen uit de Jan de Heemstyraat.
Verhuizing Alkmaar Noord
Na 5 jaar bleek het huurcontract verlengd te
zijn. Na vragen in 2005 gaf het college aan
dat besloten was Het Heem medio 2008 te
verplaatsen naar Alkmaar Noord zodra het
nieuwe gebouw daar klaar zou zijn. Het
gespreksverslag waarin dit aangegeven is, is

door de wethouder namens het college en
de Beleids- en Projectmedewerker Zorg van
Het Heem goedgekeurd. Een ieder was het
er over eens dat de geplande nieuwbouw op
het voormalige bedrijventerrein niet samen
gaat met het sociaal pension omdat zo’n
voorziening niet past in een kinderrijke
buurt. Dat Het Heem zou verdwijnen is ook
in een gezamenlijk schrijven van het College en DNO in januari 2006 aan alle
(toekomstige) omwonenden meegedeeld.
De gehele opvang zou, uiterlijk in 2008,
verplaatst worden naar het Stationsgebied
Alkmaar Noord. Het college gaf aan dat in
de ontwikkeling van dit gebied al vastgelegd was dat deze voorziening hier zou
komen.
Overlast
Vanaf het begin was er al overlast van
zwervers, drugs- en drankverslaafden. Het
toenmalig ‘Convenant Veiligheid’ bood
geen soelaas tegen de overlast en is dan ook
door geen van de betrokken bewonersorganisaties uit Alkmaar West ondertekend. Het
Buurtoverleg is het primaire aanspreekpunt
voor de omwonenden en overlegde dan ook
op regelmatige basis met DNO over Het
Heem om de overlast zo veel mogelijk te
beperken. De maatschappelijke noodzaak
van opvang werd aan de buurtbewoners
meegedeeld en omgekeerd de overlast en
weerstanden om zo enig begrip voor elkaar
te krijgen. Rondleidingen in Het Heem
hoorden hier ook bij.
Uitbreiding
Ondank alle afspraken is alleen de crisisopvang verplaatst en werd de huur zelfs verlengd. De overige opvangvoorzieningen
werden uitgebreid en in 2009 werd Het
Heem zelfs het centrum voor de opvangvoorzieningen in Noord Holland Noord
(Hoorn en Den Helder) en werd het hoofdkantoor van DNO-doen er vlak naast gevestigd aan de De Vliegerstraat.
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Geen overleg
Na de problemen met de gemeente in 2010,
vanwege de wadi’s en het terugdraaien van
het behoud van bosschages, was het Buurtoverleg opeens niet meer welkom in het
overleg over Het Heem met de gemeente en
DNO-doen. Niet als toehoorder en niet als
betrokken organisatie die op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen rondom Het Heem.
In de jaren daarna is tevergeefs geprobeerd
de dialoog met de gemeente op te starten
maar deze weigerde te overleggen met het
Buurtoverleg, dat zelfs uitgesloten werd
van betrokkenheid bij de beheersgroep en
het ‘Convenant Veiligheid’. Alleen eventuele overlast mocht aan de beleidsmedewerker gemeld worden zodat dit ter plekke
afgehandeld kon worden. De gemeente
herkent zich niet in eventuele overlast. Deze zou de laatste jaren zo goed als verdwenen zijn.
Kinderrijke omgeving
De overlast bleef en de nieuwe bewoners
roerden zich meer en meer. Wellicht zou
massale groenkap de overlast van zwervers
kunnen tegengaan. Een ping-pong tafel
moest hierom verdwijnen.
Er werd in 2015 een ‘Actiegroep Hoefplan’
opgericht,
<actiegroephoefplan@gmail.com>, met als
doel via een klankbordgroep in overleg te
kunnen gaan met de gemeente. Tevergeefs.
De gemeente gaf aan dat niet alle overlast
veroorzaakt wordt door Het Heem.
Raadsvragen
Er werd door de gemeente glashard ontkend dat er ooit sprake zou zijn geweest
van een verhuizing en brieven of besluiten
hierover zouden niet bestaan. De actiegroep
en het Buurtoverleg confronteerde de gemeente met de brieven en besluiten. De
VVD heeft meermalen raadsvragen gesteld
aan het college, voorzien van bewijzen.
10

Beantwoording college
Ontkennen dat meegedeeld is dat Het Heem
zou verdwijnen uit de wijk kon niet meer.
Het college geeft nu aan dat verplaatsing
van de daklozenopvang niet berust op besluitvorming van het college, gegeven de
collegebesluiten die in 2005 en 2006 zijn
genomen, en dat ook het nieuw aangetreden
college een dergelijk besluit niet genomen
heeft:
‘Mede gezien de huidige financiële situatie
en de ontwikkelingen in de WMO wenst het
huidige college de opvang zoals die nu is te
handhaven.’
Daarnaast wordt aangegeven dat met vertegenwoordigers van een aantal VVE’s, politie, winkeliersvereniging De Hoef, dnoDoen
en Brijder Verslavinsgzorg overleg plaatsvindt met als doel het voorkomen van de
overlast en onveiligheid en in samenspraak
het ‘convenant Veiligheid’ opgesteld is.
Huidige status
De beantwoording is vreemd gegeven de
goedgekeurde notulen, de in de buurt verspreide brieven vanuit het college en het
besluit dat in de ontwikkeling van het Stationsgebied Alkmaar Noord de verplaatsing
van Het Heem al geregeld was.
De Actiegroep Hoefplan en het Buurtoverleg, namens alle omwonenden, blijven geweerd uit het overleg. Er wordt door bewoners aangegeven dat er nog steeds veel
overlast geconstateerd wordt.
Dan hebben we het niet over Walter, bekend onder de graffitinaam ‘Wally DNO’,
maar eerder over dealen aan de Willem
Kalfsstraat waar ook ‘bewoners’ van Het
Heem aan huis komen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Per direct:
Tuinhulp gezocht

Nieuws van de Zorgcirkel / De Vleugels

WonenPlus Alkmaar doet vrijwilligershulp aan huis. De tuin is één van de eerste dingen die men bij lichamelijke ongemakken niet meer zelf kan onderhouden.

De verbouwing van De Vleugels gaat
geheel volgens verwachting. Op de begane grond is de grote zaal van De Vleugels
verbouwd tot een mooi, eigentijds restaurant met een moderne keuken en prachtig meubilair.

D

eze hulpvraag is heel groot. Daarom
zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de tuintjes van
onze abonnees. Helpt u mee schoffelen,
maaien, een straatje schoonvegen, plantjes
verpotten of een struik snoeien? Groene
vingers zijn niet per se nodig. U helpt uw
buurtbewoner én de buurt. Want een opgeknapte tuin maakt je buurt prettiger. Versterking is dus zeer welkom. Een tuin per
week of per maand, het maakt niet uit. Wilt
u helpen? Bel met (072) 512 27 11 of
<info@wonenplusalkmaar.nl> Voor meer
informatie kijk ook <www.wonenplusalkmaar.nl>
Inge Zoet

Respijthuis Alkmaar
Respijthuis Alkmaar elke eerste woensdag
van de maand van 10.00-12.00 uur
Wat als mantelzorger ruimte voor ontspanning nodig heeft......Het Respijthuis Alkmaar
kan tijdelijk uw zorgtaken overnemen.
Het Respijthuis Alkmaar is het eerste Respijthuis in Nederland waar mensen met een
chronische ziekte en/of aandoening kunnen
logeren om mantelzorgers even vrij af van
zorg te geven. Uniek door de inzet van ruim
65 vrijwilligers, gecoördineerd door 2 professionals. Medische zorg is in handen van
de thuiszorg van De Zorgcirkel .
Respijthuis Alkmaar, Van de Veldelaan
972, 072-512 66 65
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
<www.respijthuis-alkmaar.nl>
Simone Schmidt

V

anaf 4 augustus is het restaurant, genaamd ‘Brasserie De Vleugels’ in
gebruik genomen. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken tijdens het
nuttigen van een van de vele soorten koffie,
thee of een ander drankje of om een hapje
te eten. De menukaart zal binnenkort uitgebreid worden. De Brasserie is zeven dagen
van 09.00 tot 17.00 uur geopend, in de toekomst zullen wij ook ’s avonds geopend
zijn.
De appartementen op de vijfde etage zijn
inmiddels gereed. Vanaf 17 augustus betrokken de eerste bewoners hun nieuwe
appartementen.
Op Burendag, zaterdag 24 september, houden wij Open Dag in De Vleugels en kunt u
meer informatie verwachten over alle nieuwe ontwikkelingen in De Vleugels. U kunt
dan ook alle verbouwde onderdelen zelf
gaan bekijken tijdens een rondleiding. Iedereen is van harte welkom!
Vanaf 5 september zijn er weer Yogalessen (tot eind januari 2017 in de Alkenhorst vanwege de verbouwing in De Vleugels) onder leiding van een professionele
yoga-docent.
Zaterdag 3 september: optreden van Ina en
Nanda + verloting 14.00 uur
Donderdag 15 september: themabuffet:
Italiaans diner 17.30 uur
Donderdag
13 oktober: themabuffet:
Mosselen eten 17.30 uur
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Overleg De Hoef XL
en Jan de Heemstraat
De bouw vordert gestaag en binnenkort
zal er gestart worden met de herinrichting van de Jan de Heemstraat en de
buitenruimte van bouwplan De Hoef XL.
Er zijn vanuit het Buurtoverleg verbetervoorstellen op het concept inrichtingsplan van de gemeente ingebracht.
Geen gezamenlijk overleg
Het Buurtoverleg heeft meermalen aangedrongen op gezamenlijk overleg met alle
betrokkenen zodat een ieder zijn of haar
mening of visie met alle andere betrokken
partijen kan delen. In de regel komt men
dan snel tot elkaar en als er voorstellen zijn
die vanwege de wet en regelgeving niet
gerealiseerd kunnen worden kan dit direct
aangegeven worden. Dit geeft direct duidelijkheid en resultaten.
De gemeente is niet ingegaan op de verzoeken tot gezamenlijk overleg en wenste
apart met de partijen te spreken en te onderhandelen. Omdat alle communicatie via de
gemeente loopt is het niet mogelijk standpunten toe te lichten aan de andere betrokken partijen.
Dit bemoeilijkt om tot een, door alle betrokkenen partijen gedragen, goed voorstel te
kunnen komen.
Steun verbetervoorstel
In de vorige ‘Geestmolen’ is uitgebreid
aandacht besteed aan de knelpunten van dit
conceptplan en het verbetervoorstel vanuit
het Buurtoverleg. Deze heeft de gemeente
op 22 april 2016 het voorstel toegestuurd.
Het verbetervoorstel heeft het Buurtoverleg
bij de inloop van 11 mei 2016 gepresenteerd. De verbeteringen zijn onderbouwd
met de bijbehorende voordelen en kreeg
veel bijval van de buurtbewoners en de toekomstige bewoners.
30
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Samengevat is het verbetervoorstel:
- Inrichting van de Jan de Heemstraat als
‘fietsstraat’ om zo het autoverkeer af te
remmen en bewust te maken van het
vele fietsverkeer. Dit is ook een wens
van de Fietsersbond.
- Gegeven het intensieve fiets- en scooterverkeer, met aan beide zijden langsparkeren, handhaving van het eenrichtingsverkeer.
- De calamiteitenweg verleggen met een
ontsluiting aan de Bloemaertlaan, inclusief de toegezegde herplaatsing van de
anti fietssluis, zodat er bij de Jan de
Heemstraat ruimte komt voor meer
groen, herplaatsing van een speeltoestel
en extra parkeergelegenheid.
- Het voetpad van de Bloemaertlaan naar
de Jan de Heemstraat ten zuiden van het
Claespad herdopen tot ‘Molenpad’.
Wensen en toezeggingen
Tijdens de inloop konden wensen op papier
gezet worden. Het Buurtoverleg heeft deze
geregistreerd. Door de gemeente zijn er ook
toezeggingen gedaan. Een eventuele fietsstraat zou nader overleg nodig hebben. De
gemeente heeft toegezegd dat de Jan de
Heemstraat éénrichtingverkeer kan blijven.
Er zal alleen een aanvraag komen voor initieel tweerichtingsverkeer om de weg breder
te maken. Tweerichtingsverkeer per auto is
voor bewoners van De Hoef XL en de De
Vliegerstraat weliswaar korter richting winkelcentrum maar de verkeersveiligheid, met
name vanwege de zeer drukke doorgaande
fietsroutes (4.000 tot 5.000 fietsbewegingen
per etmaal), staat gelukkig ook voor de gemeente voorop. Bij tweerichtingsverkeer
blijft er (te) weinig ruimte over voor fietsen scooterverkeer dat gebruik maakt van
deze drukke fietsroutes.
Over de verlegging van de calamiteitenweg
kon nog geen uitspraak gedaan worden, dit
moest eerst instemming krijgen van de betreffende instanties. Verleggen heeft ons
inziens alleen voordelen: de gewenste
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Een wandeling om het
leven te vieren voor
het Reuma fonds
Bianca Holvast-Laan van Blij gewicht en
Jolanda Huiting van de wandelgroep
Klaar mee- Loop mee organiseren deze
wandeling op zondag 18 september.

Z

ij doen dit om reuma een gezicht te
geven en aandacht te vragen voor de
problemen waar je tegen aan kan lopen.
Bianca heeft sinds vijf jaar de diagnose
reuma en weet als geen ander wat de gevolgen van deze ziekte zijn, maar weet ook dat
je volop in het leven kan staan.
Het is belangrijk dat er meer geld komt
voor onderzoeken en voorlichting, omdat je
naast de reguliere medicijnen ook veel baat
kan hebben bij bepaalde voeding en bij
voorbeeld Koutraining.

De wandeling is: Zondag 18 september en
je kunt kiezen tussen een wandeling van zes
en twaalf km. Inschrijfkosten: 5 euro
Vertrek: Huis van Wijk De Alkenhorst
Schelfhoutlaan 4 Alkmaar
Tijd: vanaf: 13.00 uur.
Voor meer info: Bianca Holvast 06-285
940 07 of Jolanda Huiting 06-226 047 89
of <jolanda0809@hotmail.com>
Samen gaan we er een supermiddag van
maken!
Jolanda Huiting

Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
12
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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
Augustus 2016
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Buurtagenda
Zaterdag 27 augustus, Zaterdag 24 september, Zaterdag 29 oktober inzameling oud
papier, Speeltuin, Mesdaglaan 180
Zaterdag 27 augustus, Zomermarkt, Hospice, Blanckerhofweg, 10 uur
Zaterdag 27 augustus, Zaterdag 24 september, zaterdag 29 oktober, zaterdag 26 november Repair Café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
Zaterdag 27 augustus, ‘Soul and Beyond’, Tjarda, De Vliegerstraat, 20.00 uur
Zondag 28 augustus, Zondag 4 september, Zondag 11 september, rommelmarkt, IJsbaan De Meent, Terborchlaan 301, 10 uur
Zondag 28 augustus inloopmiddag, De Vrijheidskerk, 15.00 uur
Zaterdag 3 september, optreden Ina en Nanda, De Vleugels, 14.00 uur
Zaterdag 3 september, zondag 4 september, Jubileumfeest, Gaaf Groen, Meerweg 11,
11.00 uur
Dinsdag 6 september, eerste maandelijkse Bingo, De Alkenhorst, 14.00 uur
Woensdag 7 september, wekelijkse Klaverjasclub, De Alkenhorst, 14.00 uur
Vrijdag 9 september, De Blauwe Boom, ‘Eten met de buren’, 18.00 uur
Zaterdag 10 september, nationale monumentendag, complete/draaiende Geestmolen?
Zaterdag 10 september, Verenigingspromotie Alkmaarse Rugby UFC, winkelcentrum
de Hoef
Zondag 11 september, film ‘The hundred foot journey’, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Donderdag 15 september, Themabuffet: Italiaans diner, 17.30, De Vleugels
Vrijdag 16 september, officiële opening Freedom House/Vrijheidskerk door burgemeester, 15 uur
Zondag 18 september, Reumaloop 6 en 12 km, vertrek De Alkenhorst, 13.00 uur
Zaterdag 24 september, Nationale Burendag, de Alkenhorst, bezoek nieuwe restaurant
in de Vleugels en open dag met rondleidingen door COA in bewoonde AZC’s aan de
Robonsbosweg en Picassolaan, 12.00 uur
Zaterdag 24 september, markt ‘Natuurlijk De Hoef’, winkelcentrum De Hoef
Zondag 25 september, De wijk op reis: Een koude Kerst in Beieren en Tsjechië, De
Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, De Hoef, 14.00 uur
Woensdag 28 september, Zangmiddag, De Vleugels, 14.15 uur
Zaterdag 1 oktober, verenigingspresentatie Alcmaria Victrix, winkelcentrum de Hoef
Zondag 2 oktober, dierendagviering, vegetarische maaltijd De Vrijheidskerk, 15.00 uur
Woensdag 12 oktober zangmiddag, De Vleugels 14.15 uur
Donderdag 13 oktober, Themabuffet: mosselen eten, De Vleugels, 17.30 uur
Zondag 23 oktober, film ‘Timbuktu’, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Zondag 30 oktober, High Coffee, De Vleugels, 15.00 uur
Zaterdag 5 november, Verenigingspresentatie JOL Hoefplan, winkelcentrum de Hoef
Zaterdag 19 november, Sint Nicolaas speelgoed markt, winkelcentrum de Hoef
Zondag 20 november, film ‘A royal affair’, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Zondag 27 november De wijk op reis: Een reis langs de Werelddelen met speciale aandacht voor Europa/Spanje, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, De Hoef, 14.00 uur
Zaterdag 3 december, Sint Nicolaas in winkelcentrum de Hoef
28
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‘wegverharding’ voor ouderen richting winkelcentrum; ruimte aan de oostzijde voor de
speelvoorziening, bosschages, een haag als
afscheiding van de weg, extra parkeergelegenheid en tegengaan van fietssluipverkeer.
Het voetpad benoemen tot ‘Molenpad’, wat
hier vroeger gelopen heeft, zou voorgelegd
worden aan de namencommissie.
Verder is toegezegd dat er ‘verboden voor
honden’ paaltjes in de speelgebieden en
langs het water zullen komen, dat de heuveltjes verlaagd zullen worden en dat parkeren in parkeervakken plaats zal vinden.
Verzocht is het piratenschip niet te herplaatsen in verband met overlast van hangjongeren, beukhaagjes langs de gehele Jan de
Heemstraat aan te brengen, meer bomen
langs het Bosschaertpad te realiseren en het
plaatsen van een bord dat verkeer vanuit de
De Vliegerstraat voorrang heeft.
Opvolgen inbreng inloop
Het Buurtoverleg heeft op 16 juli 2016 de
gemeente gevraagd naar het verslag van de
inloop. Tevens is gevraagd wat de status is
van de herinrichting en of alle, door de
buurt breed gedragen, verbeteringen doorgevoerd zijn. Tevens wilde het Buurtoverleg weten wat er met de inbreng van de bezoekers van de inloopavond op 11 mei gedaan is.
Op 25 juli 2016 is er ’s middags door de
gemeente een bijeenkomst georganiseerd
voor VvE’s Heemhof, Doornbos, Meidoorn
en het Buurtoverleg. Het Buurtoverleg is
hier pas enkele dagen van te voren over
ingelicht. Wegens vakantie en werk was het
niet mogelijk om een afgevaardigde van het
Buurtoverleg, die inhoudelijk kennis van
zaken had, hier naar toe te sturen. Verzocht
is de bijeenkomst uit te stellen maar hierop
heeft de gemeente geen enkele reactie gegeven. Het Buurtoverleg is hét aanspreekpunt
voor alle bewoners en is dus onmisbaar in
het overleg zoals bedoeld volgens de Inspraak en Participatie nota.

Resultaten overleg
Het piratenschip wordt vervangen door iets
kleiner, beukenhaagjes ter vervanging van
bestaand groen met dode bomen alsmede
gedeeltelijk onderhoud van het groen door
bewoners wordt meegenomen in het overleg
met Stadswerk.
De verbeterpunten zijn ook aan de orde
geweest. De gemeente ontkent de toezegging voor onderzoek naar een fietsstraat en
de terugkomst van éénrichtingsverkeer. De
politie en fietsersbond hebben geen bezwaar
tegen het intrekken van éénrichtingsverkeer.
Hierbij is onduidelijk of zij op de hoogte
zijn van de argumenten voor een fietsstraat,
éénrichtingsverkeer en de toezegging van
de gemeente voor herstel van éénrichtingsverkeer.
Er is een verkeersbesluit genomen waarin
staat dat de huidige éénrichting vaak wordt
genegeerd, extra maatregelen geen effect
hebben, er veel klachten door de gemeente
worden ontvangen., en dat een ruime meerderheid van de aanwezigen bij de inloop
zich kon vinden in het herinrichtingsplan en
het opheffen van de éénrichtingsweg.
Dit strookt niet met wat de bezoekers bij de
inloop aangegeven hebben en wat de gemeente toegezegd heeft. De loop van de
calamiteitenweg blijft, zonder enige onderbouwing, ongewijzigd. Aangegeven wordt
dat het Claespad niet omgedoopt kan worden tot Molenpad. De vraag was echter het
voetpad de naam Molenpad te geven, niet
om het Claespad te hernoemen.
De gemeente geeft aan dat, zonder aanwezigheid van het Buurtoverleg, er toch
‘constructief’ overlegd is. Op 12 september
2016 is er een vervolgoverleg in De Alkenhorst. Hopelijk leidt dit tot meer resultaten.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Wat doet u als een
onbekende
bij u thuis aanbelt?
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en
gebruiken een mooie smoes om binnen te
komen. Vervolgens stelen zij uw geld en
andere waardevolle bezittingen. In sommige
gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met de acht eenvoudige tips uit deze folder kunt u voorkomen
dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe
altijd aangifte!
Alleen dan kan de politie de daders opsporen. U kunt op twee manieren aangifte
doen: Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.
Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar
www.politie.nl/aangifte.
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112.
Blijf rustig en neem vooral geen risico’s.
Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft
de persoon een auto bij zich, schrijf dan ook
het kenteken op.
Meer informatie?
<www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc>.
Hier vindt u ook meer tips om te voorkomen dat u slachtoffer van een babbeltruc
wordt.
Acht tips om diefstal door een babbeltruc
te voorkomen
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie
heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie
hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
14
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2. Zorg dat u de deur op een kier kunt
zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur
maken. Zo kunt u zien wie er voor uw
deur staat zonder uw deur open te doen.
3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs.
Ook als iemand zegt dat hij/zij van de
gemeente, een bedrijf of instelling is.
Heeft iemand geen legitimatie bij zich,
maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.
4. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak
dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en
probeer met praten de man of vrouw naar
buiten te krijgen. Kijk goed en probeer te
onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn
ze de deur uit, kijk door het raam waar ze
heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw
verhaal.
5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën.
De ene persoon maakt een praatje met u,
terwijl de andere uw huis binnensluipt om
uw spullen te stelen.
6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen
thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de
voordeur staat te praten.
7. Geloof niet alles wat mensen tegen u
zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie
of juist heel zielige verhalen. Ze willen
bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of
willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat
ze bij een bank of de thuiszorg werken.
Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van
tevoren een afspraak.
8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen
of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.
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Omgevingswet 2018
Deze reeds door de Eerste-/Tweede Kamer
aangenomen toekomstige landelijk wet
was op 29/6 en 13/7 onderwerp van gemeentelijke bijeenkomsten. De Stadskranten van 15, 29/6 en 13/7 nodigden bezoekers uit voor ‘Uw Alkmaar na 2025’. De
eerste bijeenkomst werd gehouden in theater De Vest waarbij er vijf thema’s waren
zoals Wonen, Centrum, Landelijkgebied,
Verbindingszones en Economie. Op basis
van de toekomstige wettelijke Omge-

vingsvisie (vervanger van af te schaffen
Structuurvisie) probeert elke gemeente te
inventariseren welke wensen de bevolking
voor de toekomst heeft. Bij invoering van
deze nieuwe wet rond 2018 heet een te
schrappen Bestemmingsplan, dan een Omgevingsplan. Vele tientallen wetten/
regelingen vervallen dan om eenvoudiger
samengevoegd te worden tot één Omgevingswet. Deze richt zich op de fysieke
leefomgeving zoals (ver)bouwen/slopen,
milieu, duurzaamheid, water, natuur, ruimte en heeft als doel een groter gebruiksgemak. Mocht u - als afwezige op 29/6 - in
uw wijk/stad alsnog suggesties/visies hebben, dan kan Karin de Visser de nodige
inbreng
gebruiken
via
e-mail
<KdeVisser@alkmaar.nl>
Susanna E. Kropf

Asielzoekers allerlei
In De Geestmolen van mei deden we
verslag van het open huis in AZC nr 2/
Robonsbosweg, dus vóór de instroom
van asielzoekers. Intussen wordt dit
AZC al weer enige maanden - voor meer
dan de helft - bewoond. De nu 350 asielzoekers vinden geleidelijk aan hun weg
in Alkmaar.
Alkmaar Freedom House/Vrijheidskerk
Op alle werkdagen kunnen vluchtelingen
hier terecht van 14 - 16 uur. De opvang
houdt in het taalcafé, kennismaken met de
bevolking en zo nodig advies. Gemiddeld
ontvangt het AFH tussen de zes en zeventien asielzoekers per dag uit twee AZC’s.
Met een totaal van honderd zestig vrijwilligers ontvangen asielzoekers een één op
één situatie, dus een persoonlijke behandeling. Op de woensdag-/vrijdagmiddagen
maken vrijwilligers muziek in de ontmoetingsruimte. Vrijdag 16 september komt
burgemeester Piet Bruinooge het AFH
vanaf 15.00 uur officieel openen. Iedereen
is welkom, ook op andere middagen. De
organisatie valt onder de Alkmaarse Raad
van Kerken. Gezocht worden nog extra
coördinatoren en iemand die de Face Book
pagina bijhoudt. Opgave via
<info@alkmaarseraadvankerken.nl>

Fietsen
Voor AZC 1/Picassolaan, zamelt de heer
Theo J.J. Bruin/Heiloo van de Vrijheidskerk
overbodige fietsen in die nog goed bruikbaar zijn. Hier is zelfs een fietsenwerkplaats
aanwezig, deels gerund door vluchtelingen.
Hetzelfde doet hij ook voor AZC 2/
Robonsbosweg waar, bij voldoende belangstelling, ook een werkplaats opgestart gaat
worden. Voorlopig kan Theo Bruin tientallen fietsen voor volwassenen en kinderen
gebruiken. Onlangs meende ik een volwassen asielzoekster van klein formaat te hebben zien rijden op een kinderfiets, terwijl
haar dochtertje bij vaders op de bagagedrager zat. De vrouw reed met een triomfantelijk blik in de ogen van ‘dat heb ik ‘m toch
maar geflikt’. Het aantal fietsen wat nu aan
de linker zijkant van het AZC 2/Robonsbos
staat gestald is dusdanig omvangrijk, dat er
misschien wel meerdere fietsen leveranciers
moeten zijn. Vooral jonge mannen zijn veel
door de stad aan het fietsen, soms op een
wat onwennige wijze.
Leger des Heils Alkmaar
Met deze liefdadigheidsinstantie werkt het
AFH samen. Hier zijn de projecten een kledingwinkel en een gezamenlijke bankrekeningnummer NL06 RABO 0132 5777 04,
voor de te ontvangen giften van dit extra
‘Vluchtelingenproject’, waardoor deze voor
gevers aftrekbaar worden van de inkomstenbelasting.
Volkstuintje(s)
De Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar laat weten dat de in een
vorige uitgave genoemde mogelijke volkstuinlocaties P & R terrein/Robonsbosweg
en het Evenemententerrein/ Olympiaweg,
toch niet in aanmerking komen. Het P & R
terrein werd toegezegd aan de camping en
deels ook aan een hondenvereniging. Nadat
voetbalclub AZ plannen introk om zich in
de Westrand te vestigen, werd besloten om
het Evenemententerrein weer zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven. Op de
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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:

vindt met de kap van drie en zeventig bomen geen kaalslag plaats en wordt het
nieuwe Groenplan alsnog ontvangen, zo
nodig inclusief groen compensatie.
- In Woonwaard flatgebouw ‘Noordertogt’
aan de Van der Veldelaan wordt in september per etage/per dag, asbest gesaneerd. Op
5/9 wordt begonnen met de begane grond
waardoor de bewoners van die woonlaag
overdag niet thuis kunnen blijven. Op 6/9
volgt dan de eerste verdieping, zodat de
klus geklaard wordt met de hoogste/tiende
verdieping op 19/9. Degenen die overdag

www.praktijkdehoef.nl

van 07.30 - 17.00 uur geen onderdak elders
hebben, worden verwezen naar De Alkenhorst. Per woning vindt een compensatie
plaats van € 50.

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.
16
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Weenixhof
- Terugkomend op de vorige Geestmolen
volgde van Woonwaard een brief van 29/7
over groot onderhoud, waarmee in september wordt begonnen. De klus zou vóór
kerst klaar moeten zijn, zonder dat huurverhoging wordt gevraagd. De kozijnen
worden vervangen en de beglazingskit van
de kozijnen is asbesthoudend. Deze en
eventuele andere asbestsanering vindt dus
plaats rond de vervanging van de raamkozijnen.
- In de laatste weken van juli verwijderde
een ploeg van vier mannen het hoge overwoekerende/omvangrijke onkruid van de
middelste groenstrook.

De Hoef ZO
- In het blijvend leegstaande kantoorpand
aan de Picassolaan 201 waar Boatex Beheer/Amsterdam vorig jaar twee en dertig
appartementen plande, zit inmiddels Camelot Europe Bewaking voor tijdelijk gebruik. Dit is een georganiseerde/tijdelijk
kraakwacht.
- Na een periode van anti-kraak in ex
buurthuis Alkmaar-West, Mesdaglaan,
staat het pand nu te koop.
- Op 14 juni viel een vijfjarig jongetje van
een balkon aan de Vincent van Goghlaan.
Op 21/6 werd voor de buurt nazorg verleend in de islamitische basisschool An
Nasr/Tooroplaan.
- Inzameling oud papier, Speeltuin, Mesdaglaan 180, op zaterdagen 27/8, 24/9 en
29/10.
- De ontgroende tuin rond de Alkerhoef,
Mesdaglaan, ziet er inmiddels vol geplant
uit. Een paradijsje!
- In juni/juli/augustus waren vooral Insituform Rioolrenovatie technieken BV, maar
ook G.P. Groot en Coppelmans riooltechniek volop bezig met het controleren van
de riolen.
De Alkenhorst
In de serie ‘De wijk op reis’ presenteert
Martien de Bruijn op zondag 25 september een fotoserie over een koude Kerst in
Beieren en Tsjechië. Toegang € 2.50 inclusief koffie of thee. Aanvang 14.00 uur, in
De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 De Hoef.
Informatie: <voorzitter@dealkenhorst.nl>
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diverse tuinderscomplexen aan de Olympiaweg heeft één van de tuinderverenigingen
een ruim perceel aangeboden voor asielzoekers. Het COA heeft een voorlopige inventarisatie gedaan naar de belangstelling voor
tuinieren en bestaat de groep nu uit vijftien
asielzoekers, maar de verwachting is dat dit
aantal zal stijgen. Gesprekken zijn nog
gaande over inrichting/beheer van het perceel. Intussen werd besloten om een blokhut
aan te schaffen/te plaatsen op de tuin om
tuingereedschappen/tuinstoelen in neer te
zetten. Aan de besturen van de verschillende verenigingen werd gevraagd om onder
hun leden tuingereedschappen in te zamelen
en ter beschikking te stellen aan de gebruikers.
Buurtkookfestijn
Op zaterdag 20 augustus organiseerde de
Junior Chamber International (JCI De Waag
072) voor/door asielzoekers uit/in de Robonsbosweg en wijkbewoners uit de
Bergermeer en De Hoef, een Buurtkookfes-

tijn. Op het menu stonden Nederlandse,
Syrische en Eritrese, dus gemixte gerechten.
Er kon gezamenlijk worden gekookt of vanaf 17.30 uur worden aangeschoven ad € 5
per persoon. Deze maaltijd werd gesponsord door lokale ondernemers.
24
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Open dag
Zaterdag 24 september, Burendag, vindt
een open dag met rondleidingen plaats
waarbij AZC2/ Robonsbosweg nu wèl bewoond is en te organiseren door het COA.
Ook AZC1/Picassolaan doet mee aan deze
tweede landelijke open AZC dagen van 12
tot 16 uur.
Triversum en Parlan/De Praktijk
Het Alkmaars Weekblad van 8 juni 2016
maakt in haar artikel ‘Psychische hulp aan
jonge vluchtelingen’ duidelijk dat bovengenoemde instanties speciale therapie aanbieden voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -jongeren.
Contractverlenging
Voorlopig werd het gebouw van AZC 2/
Robonsbosweg/Alkmaar door het COA
tijdelijk gehuurd voor drie jaar. In Bergen
aan Zee blijkt met het Alkmaarse Courant
artikel ‘Opvang asielzoekers blijft in De
Dennen’ van 14/7/2016 dat verlenging
nooit is uit te sluiten. Dit AZC/hotel ‘De
Dennen’/Bergen aan Zee, dat tezamen met
Alkmaar beheerd wordt door dezelfde COA
locatiemanager, heeft recentelijk nog eens
voor twee jaar bijgetekend. Ondanks bezwaar door de middenstand in Bergen aan
Zee, zou AZC2/ Robonsbosweg/Alkmaar
over drie jaar ook kunnen volgen met een
contractverlenging, als de burgeroorlog in
Syrië blijft doorgaan.
Laurentiuskerk
Een eerder onderkomen voor de Eritrese
orthodox christelijke kerk was de Oudkatholieke kerk. Door de omvang van de Eritrese gemeenschap in twee AZC’s Alkmaar/
en elders, werd sinds voorjaar 2016 uitgeweken naar de Laurentiuskerk aan de Verdronkenoord. Hier is deze gemeente op
zaterdagmiddag in het wit gekleed. Iedereen is welkom.
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De Geestmolen
Onlangs vernomen dat na de fusie in 2015,
Alkmaar de grootste molenstad in Nederland zou zijn. Van het totale molenbestand
binnen de gemeente is De Geestmolen al
ruim anderhalf jaar uitgeschakeld. Bij navraag vernamen we 26/7 dat waarschijnlijk
in de eerste helft van september 2016 de
kapotte as wordt gedemonteerd en de nieuwe gemonteerd. Als dat lukt is nog onduidelijk of aansluitend al het nieuwe wiekenkruis kan worden aangebracht. Tijdens monumentendag op 10 september zal de watermolen dus niet draaien, hopelijk wel
binnen een tweejarig wiekloos bestaan op
15 januari 2017.
Groen(team)
- Rond de Bloemaertlaan werd op 12/7 het
hoge gras in de wadi’s, rondom de wilde
bloemen, gemaaid. De royale opbrengst
resulteerde in twee hooibalen, tijdelijk gestald bij het Porcellishof. Voor het losse
gras werd een stofzuiger gehanteerd.
- 14, 15 en 18/7 werd met bosmaaiers het
onkruid op trottoirs/voetpaden rond de
Bloemaert-/ Terborchlaan en verdere omgeving, te lijf gegaan.
- De voorpagina van het Alkmaars
Nieuwsblad van 3/8 meldt dat er in 2017
een ton extra bijkomt voor Groen, voor
vervanging van zieke/oude bomen. Andere groensuggesties óók aan te dragen via
‘Groene bewonersinitiatieven’.

bloemen worden ingezaaid. Het ziet er niet
uit. De groenstrook voor de huizen aan de
Terborchlaan wordt slecht onderhouden
terwijl de helft van de voor huisnummer
36/38 geplante nieuwere bomen, dood is.
- De velden van honk-/softbalvereniging
Alcmaria Victrix dienden half juli als achtergrond voor een TV filmpje van het Klokhuis/NTR met als titel ‘Vals spel’. Uitzending vindt plaats in oktober/november.
Winkelcentrum De Hoef
- De Stadskrant van 1/6/2016 toont artikel
‘Winkelcentrum aangepast na evaluatie
gebruikers’. Uit de gemeentelijke evaluatie
2015 bleek een wensenpakket afkomstig
van 364 bewoners en 13 winkels. Vanwege
de beschikbare (beperkte) ruimte worden de
volgende maatregelen uitgevoerd: verplaatsing lichtmasten in doorgang langs apotheek, visboer en Albert Heijn; herinrichting
terrein kop apotheek met meer groen; aanbrenging directe toegangen van parkeerterrein naar toegang apotheek en supermarkten
ten koste van vier parkeerplaatsen; doortrekking blinde geleide lijn bij banketbakker
en bloemenwinkel rekening houdend met
terras/uitstalling en achter Cameraland
(Judith Leysterstraat) aanbrenging laad-/

Terborchlaan
- Een bewoner uit deze laan stuurde een email op 30/5/2016 waarin hij kenbaar
maakt dat de verzorging van het groen aller
beroerds is. De middenstrook van de
Schelfhoutlaan zou jaarlijks met seizoen18
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Westrand
- Op zaterdag 18 juni werd De Hoef oorverdovend verrast door het allereerste Fuse
festival op het Evenemententerrein/
Olympiaweg. Hopelijk komt er géén vervolg meer van overdadig geschreeuw en
bonkende muziek, afkomstig van vier verschillende podia. Het Alkmaars Nieuwsblad
meldt op 20/7/2016 dat binnen de Horecanota van de gemeente wordt nagegaan op
welke wijze er grenzen kunnen worden gesteld aan de luide bastonen in die muziek.
Hopelijk wordt dit onderzoek naar geluidsoverlast óók uitgebreid naar festivallocaties
buiten het centrum, dus tegen woonwijken
aan.
- De Alkmaarse Courant van 21/7 toont
artikel ‘Blijven dromen over Olympiapark’
met duidelijk foto overzicht van de Westrand. De ambitie is hier een sportpark. Totaal zijn vier grondkavels te koop gezet
rond het einde van de Terborchlaan en de
Olympiaweg.
- Het Noord Hollands Dagblad van 21/7
onthult op de voorpagina ‘Van der Valk in
Alkmaar’. Hieruit blijkt dat Van der Valk
interesse heeft om haar hotelketen uit te
breiden aan de Olympiaweg (locatie ex
Claus Party House).
- De Alkmaarse Courant van 3/8 geeft met
artikel ‘Verzet tegen bomenkap’ aan dat de
gemeente en overkoepelende milieuorganisatie Animo lijnrecht tegenover elkaar staan
over de kap van vijf en dertig bomen, bij de
verkoop van percelen. Een kapvergunning
werd intussen al aangevraagd.
- De voorpagina van de Alkmaarse Courant
van 22/7 ‘IJspaleis wordt snuffelmarkt’
geeft de toegevoegde waarde in de zomer
aan van ijsbaan De Meent. In augustus en
september worden in het overdekte gedeelte
(buitenbocht) kofferbak rommelmarkten
gehouden terwijl op het onoverdekte middenterrein activiteiten plaatsvinden zoals
live muziek, kinderattracties en horeca.
Standhouders kunnen hun auto’s meenemen
de ijsbaan op en gratis gebruik maken van

de parkeervoorzieningen en sanitair. De
data zijn de zondagen 28 augustus, 4 en 11
september.
Hospice
- De evenementenkrant ‘Egmond even
lekker weg’ van 2016/7 toont op bladzijde
vijf een groot artikel in het Nederlands en
Duits gewijd aan de samenwerking tussen
het Lioba klooster en het Hospice/
Alkmaar. Dit Egmondse benedictijnse
klooster bouwt vier kamers voor patiënten
in de palliatieve/respijtzorg. Naar verwachting is ‘tHuis Lioba eind 2016 klaar.
- De Alkmaarse Courant van 24/6 toont het
artikel ‘Overwinning voor Hospice Alkmaar’. Een weggevallen overheid tegemoetkoming voor Alkmaar, beschouwd als
‘zelfstandig erkend hospice’, wordt per 1
januari 2017 ingetrokken. De subsidiekraan gaat dan weer open en komt er een
einde aan de krappe financiën.
- De jaarlijkse zomermarkt vond plaats op
27 augustus.
Bergerhoef
- Vanwege de beperkte inhoud van het
huidige pand als centrum voor huisartsenzorg aan de Hobbemalaan 1, zijn er verhuisplannen.
- Deze huisartsenpraktijk biedt voor patiënten die moeilijk traplopen, in het bestaande pand een traplift.
Van de Velde-/Hobbemalaan
- De volgende regenwater ontkoppelingsfase drie zit er aan te komen tussen de
Hobbemalaan en de Van der Veldelaan. In
juni hadden de omwonenden een eerste
gemeentelijke info bijeenkomst in de Nicolaas Beetsschool. Als de plannen in september afgerond zijn dan zouden in oktober 2016 de eerste straten worden opengebroken. Naar verluid schijnen de nodige
hoge populieren ook te moeten verdwijnen, inclusief rond het Hospice. Hopelijk
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losplaats ten koste van twaalf parkeerplaatsen.
Aan deze maatregelen ontbreken nog de
vóór de renovatie aanwezige zitbanken/
prullenbakken, zoals beloofd door project
ontwikkelaar Segesta Groep. Op 9/6 ontvingen we van de gemeente bericht dat de
vraag naar de banken nog uitstaat bij Segesta. Bij de uitvoering blijkt iets mis te zijn
gegaan. De bedoeling is in ieder geval dat
er zitbanken komen. Begin juli 2016 won
Segesta (koopt/conserveert historische panden) tijdens een tienjarig jubileum feest van
Ondernemend Alkmaar een prijs als ondernemer van het jaar, dus met zo’n reputatie
kunnen die zitbanken ons niet meer ontgaan!
- De Alkmaarse Courant van 12/7 wijdt in
de rubriek ‘Ik was erbij’ een groot artikel
aan wijnhandel Kraakman. Deze bestond in
2004 tweehonderd jaar en ontving toen het
predicaat Hofleverancier. De wijnhandel is
al sinds 1967 in dit winkelcentrum waar
Frans Kraakman in 1982 de zaak overnam
als zesde (generatie) op rij.
- In juni tweemaal geconfronteerd met een
niet functionerende Rabo geldmachine
(voorgevel Vomar), dan maar naar de overdekte geldmachine binnenin Albert Heijn.
- Maandag 25 juli werden de bloembakken
door Stadswerk middels een tankauto bewaterd.
- Op woensdag 25 augustus vond de laatste
zomerbraderie plaats van 13.00 - 18.00 uur.

(Brasserie) De Vleugels
Het nieuwe restaurant ‘Brasserie de Vleugels’ op de begane grond is klaar en werd
op 4/8 voor het eerst - operationeel - in gebruik genomen door zowel binnen- als buitenpoorters. Een tijdelijk buitenterrasje zal
aan de westkant nog worden toegevoegd,

terwijl na de verbouwing in 2018 pas het
definitieve terras aan de oostkant/
Schelfhoutlaan zal komen.
Behalve voor een ontbijtservice komen er
ook mogelijkheden voor twee warme maaltijden per dag. De voormalige receptie zal
in de toekomst worden verbouwd als fysiotherapie ruimte. Het plan is dat vanaf september hier ook inloop fitness is te volgen.
Burendag
Deze jaarlijkse/nationale dag vindt plaats op
zaterdag 24 september 2016 in De Alkenhorst, de nieuwe Brasserie De Vleugels en
open dag met rondleidingen door COA in
de bewoonde ACZ’s
Robonsbosweg/
Picassolaan van 12.00 tot 16.00 uur.
Willem Kalfstraat
Het artikel ‘Agressieve man in de war aangehouden’ uit de Alkmaarse Courant van
20/7, onthulde een 29 jarige man die vanaf
zijn balkon (studentenflats) spullen op straat
gooide. Hij woonde er net een week en
werd op maandagavond 18/7 door de politie
aangehouden. Een buurman die probeerde
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hem te kalmeren werd bedreigd en sloeg de
dader op de vlucht. Tijdens onderzoek van
zijn woning bleek dat hij met gasleidingen
aan het rommelen was geweest, waarop
netwerkbeheerder Liander aangifte deed
van vernieling.
Willem Hedastraat
Eind juni was in de spoorsloot achter de
schakelbungalows aan de Willem Hedastraat, een drijvend pad te vinden. Het op
pontons gemaakte pad bood toegang tot een

Honthorstlaan
- op maandag 25 juli was een prikploeg
bezig om straatvuil te verzamelen.
Weissenbruchstraat
- Van buurtgenoot Arjan Gelder kwam in
juni het boek uit ‘De puinhopen van de
Nederlandse politiek’, verschenen bij Boekscout.
- Op 10/8 werd hier op verzoek van een
bewoner een stoeptegel geplaatst met de
tekst ‘Stoep op? Stap af!’. Hopelijk neemt
het fietsen op de stoep aan de even genummerde zijde drastisch af.

achtertuin waar werkzaamheden werden
verricht.
Jan de Heemstraat
- Op 15 juli werd een gemeentelijke verkeersbesluit officieel gepubliceerd voor het
opheffen van het éénrichtingsverkeer in de
Jan de Heemstraat. Deze straat richting de
Bloemaertlaan moet deels opnieuw worden
ingericht. De bezwaartermijn verliep 26
augustus 2016. Na een inloop voor omwonenden op 11/5, overleg tussen VvE’en en
gemeente op 25/7, is er een vervolgoverleg
op 12/9 in de Alkenhorst om 16.00 uur,
inclusief het Buurtoverleg.
- Voor de tweede keer dit jaar werden de
wegdek gaten, hoogte Bloemaertlaan, voorlopig opgevuld.
Bosschaertpad
Hier werd bovenop de tweede verdieping
van een derde woning, een vierde bouwlaag
aangebracht.
20
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Muziekcentrum Tjarda
Zaterdag 27 augustus speelt in dit muziekcentrum aan de De Vliegerstraat ‘Soul and
Beyond’, aanvang 20.00 uur.
Verhoging oplage
Omdat woningproject De Hoef XL eerdaags is voltooid, moet de oplage van de
volgende Geestmolen uitgave (november)
met vijf en dertig exemplaren worden verhoogd.
Burgernet
Op 5/7 liet ‘Burgernet’ telefonisch van zich
horen over de twaalfjarige vermiste Omar
die het laatst werd gezien in de omgeving
van de Jongkindlaan. Hij was nog niet zo
lang in Nederland. De volgende dag kwam
het bericht dat hij thuis was gekomen.
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