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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
ALV
Voorlopig is afgesproken om de Geestmolen Algemene Ledenvergadering op afstand
te houden en wel op dinsdagavond 23 maart
2021 om 19.30 uur via MS-Teams. Een
paar on-line bestuursvergaderingen als test
gingen hieraan vooraf. Zo ja, dan wordt dit
technisch geregeld door onze ICTer, penningmeester Rens Kleverlaan, want een
fysieke ALV lijkt er in corona tijden niet in
te zitten. Het verslag hopen we in De
Geestmolen van mei te plaatsen. De penningmeester zal binnenkort in een brief aan
alle leden een verzoek tot betalen van het
lidmaatschap doen en ook een oproep tot
bekendmaking van e-mailadressen door
leden zodat ze ook per e-mail een uitnodiging kunnen ontvangen voor deze on-line
ALV.
Geestmolen jubileum
Inmiddels heeft het Buurtoverleg besloten
om het verleden jaar door corona niet gevierde 25 jarige jubileum, ook niet in 2021
achterhaald te gaan vieren. De viering van
ons 25 jarig bestaan in juni 2021 lijkt ons
meer en meer onmogelijk te worden.
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We hebben besloten, in plaats van € 2500
terug te geven aan de gemeente, toestemming te vragen om ter gelegenheid van ons
25 jarig bestaan de € 2500 een alternatieve
bestemming te geven. Door middel van een
plaquette zouden we dan aan kunnen geven,
bij een gekozen aandenken/constructie, dat
het werd neergezet ter gelegenheid van ons
25 jarig jubileum in 2020. Regiegroep Alkmaar-West heeft intussen reeds haar toestemming gegeven voor een alternatieve
bestemming in de buurt. Hierbij een paar
mogelijkheden die we tijdens de volgende
ledenvergadering aan de leden willen voorstellen:
1. Een nieuw speeltoestel neer te zetten in
één van de drie bestaande speellocaties in
ons werkgebied.
2. Een honden parcours, zoals recentelijk in
park de Oosterhout en in de van Harenlaan
(Overdie) is gebouwd. Kosten € 2200. Daar
wij zelf geen geschikt hondenlosloopgebied
hebben, zou het geplaatst moeten worden
aan de rand (net buiten) van ons werkgebied
in de groenstrook tussen het winkelcentrum
en de Hoevervaart.
3. Mogelijk extra banken bij de drie speelveldjes.

Februari 2021

4. Bijdrage aan een boek door de heer Harry de Raat (ex-medewerker van het Regionaal Archief) over de geschiedenis van De
Hoef. Zijn presentatie van 20 maart 2018
tijdens de Algemene Leden Vergadering
van ons Buurtoverleg (zie foto), kan als
voorbeeld dienen, maar dan in boekvorm.
Indien nodig te zoeken naar andere sponsors (bv. Historische Vereniging Alkmaar)
Wij zouden korting kunnen geven op de
verkoop in onze wijk. Als de prijs van het
boek niet hoger is dan € 15 zouden we het
boek aan onze twee honderd betalende leden cadeau kunnen doen.
5. Een kunstwerk binnen de heg op de
noordelijkste punt van het Willem Hedastraat speeltuintje. Bij voorbeeld een bord
(zoals bij molen De Geestmolen ter herinnering aan de oude tramlijn) met daarop
een plattegrond van de vroegere indeling
van dat gedeelte van de wijk, versierd met
foto’s van de vier kunstwerken die er toen
waren, of van beeldbepalende gebouwen.
6. Als uitbreiding van de twee infoborden
in onze wijk, een derde infobord in een
perkje aan het begin van de De Vliegerstraat.
Behalve de leden mogen ook andere wijkbewoners met suggesties aankomen bij de
redactie. Van alle voorstellen moet natuurlijk ook nog de mogelijkheid onderzocht
worden.

We doen erg ons best om iedereen veilig te
ontvangen en daarom houden wij ons aan
alle gestelde regels. Nu is dat weer een tijdelijke sluiting. We blijven volhouden en
binnenkort gaan we hopelijk gewoon weer
open. (zie blz.12) Eerst nog met beperkte
aantallen en nog weer later met ook de horeca. Voor informatie is er overdag altijd
een vrijwilliger aanwezig .
Tijdens de parlementsverkiezingen op 17
maart zal het centrum mogelijk dienen als
stemlokaal.
Oud-/Nieuw
Coronavirus maatregelen hebben soms ook
een gunstige uitwerking op de omgeving.
Een voorbeeld: het tot nu toe éénmalige/
landelijke zware vuurwerk verbod. In De
Hoef bleek er deze keer weinig of niets vernield te zijn en in breder verband was de
krantenkop ‘Jaarwisseling zelfs de burgemeester kon rustig slapen. “Oud en nieuw
volgens ‘t boekje”’. Het siervuurwerk zelf
viel, vond ik, nogal mee en de overgebleven
vuurwerkrestanten waren de volgende dag
veelal opgeruimd.
Fijne Paasdagen. Allen sterkte gewenst in
deze moeilijke tijden, blijf gezond en zorg
voor elkaar.

Lidmaatschap
Binnenkort zullen de leden van de penningmeester een uitnodiging ontvangen om het
lidmaatschap 2021, nog steeds € 7,50 per
lid, over te maken. Het Buurtoverleg heeft
uw bijdrage hard nodig. U kunt de penningmeester vóór zijn door zelf reeds de € 7,50
(of meer) over te maken naar ons Rabobank
IBAN nummer: NL93 RABO 0376 4995
16.
De Alkenhorst
De afgelopen weken was het huis van de
Wijk De Alkenhorst helaas weer volledig dicht in verband met de verscherpte
regels met betrekking tot de hernieuwde
corona lockdown.
Februari 2021
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IJspret op De Hoevervaart
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Verhuist
Het Heem?
‘Het Heem gaat verhuizen’ staat op de
website van de VVD. Toch blijkt dit niet
helemaal juist te zijn. Alleen de nachtopvang van Het Heem gaat verhuizen, alle
andere voorzieningen blijven aan de Jan
de Heemstraat.
Stichting Onderdak, gevestigd aan de
Koelmalaan 196, verzocht de gemeente om
een betere locatie voor het sociaal pension.
In 1995 werd bekend dat het WNK
(Werkverschaffing Noord Kennemerland)
gebouw aan de Jan de Heemstraat als
‘zoeklocatie’ was aangewezen.

Komst van Het Heem
Ondanks honderden felle protesten uit de
buurt werd het WNK gebouw, gelegen in
een industrieterreintje, in januari 1997 definitief. Deze locatie was tijdelijk voor een
tijdsspanne van maximaal vijf jaar omdat
het industrieterreintje plaats moest maken
voor nieuwbouw zoals vastgelegd was
binnen ‘Plan Geestmolen’. Er zouden beslist geen daklozen of mensen met verslavingsproblematiek komen zo werd meermalen verzekerd door het college.
Overlast
Er kwam toch opvang voor daklozen en
verslaafden en de vrees van omwonenden
voor overlast bleek gegrond. Er werd geschreeuwd in de avond, op bankjes de roes
uitgeslapen, bier gedronken en geblowd
aan de kant van de weg. Een ieder is het er
over eens dat daklozenopvang zeker noodzakelijk is maar dat dat niet kan in een
kinderrijke nieuwbouwwijk zoals rondom
Het Heem.
6

Verhuizing
Met een convenant zou de overlast tot het
verleden behoren. Ondanks de inspanningen
van DNOdoen en de politie bleef de overlast. In 2004 verzekerde het college dat Het
Heem in zijn geheel binnen een jaar zou
verhuizen naar een locatie naast De
Hoornse Vaart. Maar ook deze afspraak
werd niet nagekomen. Meer dan 20 jaar
bleef de buurt in meer of mindere mate
overlast houden van Het Heem. Jarenlang is
geprotesteerd en ook de politiek ging zich
er mee bemoeien. In maart 1998 gloorde er
eindelijk hoop voor het einde van de overlast. In een aangenomen motie van de raad
werd het college opgedragen dat uiterlijk
2020 Het Heem zou verdwijnen uit de Jan
de Heemstraat naar een andere locatie!
Helderseweg
Bij de zoektocht naar een geschikte locatie
is rekening gehouden met de kaders van de
‘beleidsvisie Maatschappelijke Opvang’
voor verbetering van de zorg en de veiligheid rondom de daklozen. Het college van
burgemeester en wethouders heeft in een
voorgenomen besluit de locatie Helderseweg 8 bij de Brandweerkazerne aangewezen als nieuwe locatie voor de dak- en
thuislozen in de regio Alkmaar. Hiermee
heeft het college uitvoering gegeven aan de
motie van de raad om de nachtopvang aan
de Jan de Heemstraat te verplaatsen.
De Helderseweg biedt meer plaats waardoor
minder mensen op straat hoeven te bivakke-
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Bouwplan
‘De Bloemaert’
Het bouwplan ‘De Bloemaert’ op het
oude Rooker terrein is zo goed als definitief. Inmiddels is het oude gebouw gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zal medio juli
2021 met de bouw begonnen worden.

ren, hier is meer samenwerking mogelijk
met gerelateerd functies zoals de inloopvoorziening en verslavingszorg, en is er
meer ruimte voor de maatwerkvoorzieningen die de doelgroep nodig heeft.
DNOdoen
Uit navraag blijkt dat alleen de daklozenopvang op de begane grond uit Het Heem
verdwijnt. Alle overige functies die ondergebracht zijn bij Het Heem zullen hier gehandhaafd blijven. Met locaties in Den Helder, Hoorn, Zaanstad en Alkmaar met het
hoofdkantoor aan de De Vliegerstraat en
centraal meldpunt in Het Heem, heeft
DNOdoen een regionale functie. DNOdoen
heeft als doel kwetsbare mensen te helpen
om hun leven weer op te pakken met begeleiding, opvang, woonondersteuning of een
veilige plek in één van de woonvoorzieningen.
Nieuwe bestemming
De verwachting is dat in het najaar de
nachtopvang verplaatst is naar aan de Helderseweg. Onbekend is nog wat Woonwaard, eigenaar van het pand, met de vrijgekomen ruimte op de begane grond gaat
doen.

Naar aanleiding van zienswijzen uit de
omgeving heeft vof Horizonontwikkeling
(samenwerking Timpaan en Bot Bouw) vijf
woningen geschrapt in de bouwplannen en
zijn er geen nieuwe zienswijzen ingediend.
Bestemmingsplanprocedure
Vanaf 27 mei 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan Bloemaertlaan 20 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend. In augustus
2020 heeft de gemeenteraad instemming
verleend op het gewijzigde bestemmingsplan. Na 6 weken verlenging vanaf 4 november 2020 heeft het college op 27 januari 2021 instemming verleend voor
‘Perceelnummer 5762, sectie E, Bloemaertlaan 20 Alkmaar: het realiseren van 10
grondgebonden woningen en 6 appartementen.’ Eventuele bezwaren dienen vóór
4 maart 2021 te zijn ontvangen bij het college van burgemeester en wethouders.
Sloop ‘Rooker’ gebouw
Nadat begin november 2020 duidelijk was
dat in principe niets de nieuwbouw in de
weg zou staan is op 23 november 2020
gestart met de sloop van het oude Rooker
gebouw waarna de grond bouwrijp gemaakt is.

Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
Februari 2021
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‘De Bloemaert’
Binnen enkele maanden zullen de woningen in de verkoop gaan. De huidige richtprijzen voor de zes appartementen liggen
tussen de € 239.000,- en € 245.000,- en
voor de tien grondgebonden eengezinswoningen tussen de € 415.000,- oplopend tot
maximaal € 450.000,- voor de grootste woning. Alle woningen worden gasloos opgeleverd. De woningen zijn voorzien van een
aansluiting op een warmtepomp met bodembron en zonnepanelen. Iedere woning
zal de beschikking krijgen over één of twee
eigen parkeerplaatsen binnen het bouwplan
waarmee aan de parkeernomen en parkeren
op eigen terrein voldaan wordt.
(voor informatie: <www.debloemaert.nl>)

met de mogelijkheid vier tot zes slaapkamers te realiseren of een multifunctionele
(thuis)werkplek. De berging ligt in de achtertuin.
De zes appartementen, bouwnummers 6, 7
en 13 t/m 16, hebben aan de voorzijde een
inpandig terras of balkon en kijken uit op
De Geestmolen en de Hoevervaart.

Indeling
De tien eengezinswoningen, bouwnummers
1 t/m 5 aan de Hoevervaart en 8 t/m 12 aan
de Bloemaertlaan, hebben drie woonlagen

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.n>
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Planning
Als eerste zullen de warmtebronnen worden
aangebracht. Als naar verwachting begin
van de zomer 2021 gestart wordt met de
bouw zal een jaar later, in de zomer van
2022, het bouwplan gereed zijn en kunnen
de nieuwe bewoners hun intrek nemen.

.
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Alkmaar (Nieuws en Pas)
- Uitgebreid nieuws met 112 meldingen,
vergunningen, faillissementen uit AlkmaarWest kunt u zoeken op website
<www.oozo.nl>
- In de eind 2020 verstuurde informatie
omtrent de Alkmaar Pas Jaargids 2021
staan diverse Sportverenigingen en een
winkel uit Alkmaar-West vermeld die korting/cadeautje aanbieden:
* Terborchlaan 301: IJsbaan De Meent en
Trampolinevereniging Triffis,
* CN Capoeira (Braziliaanse vechtsport uit
de slavernij tijd), Gabriel Metsulaan 36 in
gymzaal/obs De Driemaster en
* Cameraland, Van Ostadelaan 290/2.
Cornelis Begastraat
Volgens een overheid.nl e-mail van 21 november 2020 worden op de hoogte van
huisnummer 26 twee parkeerplaatsen met
oplaadpunt voor elektrische auto’s aangewezen.
Blanckerhofweg
- Als aanvulling op De Geestmolen van
november 2020, blz 11, werd voor huisnummer 34 behalve voor opsplitsing in drie
appartementen, ook een op 11 november
2020 gepubliceerde omgevingsvergunning
aangevraagd voor het aanbrengen van een
dakopbouw. In 2019 werd dit woonhuis
gehuurd door Woonvoorzienig De Brug
BV/Alkmaar, als oefenhuis. Met een overheid.nl e-mail van 10 december 2020 wordt
de omgevingsvergunning aanvraag voor
wat betreft de dakopbouw, buiten behandeling gesteld.
- Het Noordholands Dagblad/Regio blz. 2
brengt het artikel ‘Hospice Alkmaar neemt
Bregthoeve in Schoorl over’. Deze overname betekent dat per 1 januari 2021 Alkmaar
een grotere speler is in het palliatieve zorgaanbod. Sinds 2017 maakt ook het Lioba

klooster/Egmond-Binnen deel uit van Hospice Alkmaar.
Bloemaertlaan
- Een Overheid.nl e-mail van 19 november
2020 kondigde de verleende omgevingsvergunning aan voor de kap van zes bomen,
nodig voor nieuwbouwproject ‘De Bloemaert’ met zestien woningen. Een van de
bomen was een zeer omvangrijke iep aan
de westkant van het jarenlang leegstaande
ex Rooker pand wat eind november 2020
werd gesloopt. Het groenplan voorziet in de
vervanging van zes bomen.
- Op 4 februari werd met een hoogwerker in
de Bloemaertlaan onderhoud gepleegd/
onderdelen verwisseld aan lampen van de
straatlantaarns.

(Bloeiende) Bomenpracht
- In november 2020 werden de volgende
jonge boompjes geplant door de gemeente:
vier stuks aan de Bloemaertlaan, één boompje in de wadi van de Schelfhoutlaan, twee
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exemplaren (gedeeltelijk met verwijderde
bast) aan de Vincent van Goghlaan, aan de
Picassolaan één boompje, aan het Jan
Mostaerthof (Cornelis van Oostsanenkade)
ook één boompje op het trottoir voor het
houten jongeren containerwoning complex
en in januari 2021 één exemplaar aan het
westelijk wandelpad langs de Hoevervaart
hoogte Bosschaertpad. De meeste genoemde exemplaren zijn opvolgers van reeds
gekapte bomen.
- Eind november 2020 stonden in winkelcentrum De Hoef en in de meest zuidelijke
bloembak in de Honthorstlaan-West, jonge
boompjes met hun roze bloesem te pronken, alsook in de heringedeelde voortuin
van de Vrijheidskerk met twee eind 2020
geplante boompjes.
Buurtagenda
Sinds 15 december 2020 belandden we tot
19 januari 2021 in een (derde) - nu totale corona virus (verlengde) lock down gevolgd door een avondklok tot in maart,
waardoor er bijna geen fysieke evenementen meer plaatsvonden. Zodoende moest
deze rubriek na vier uitgaven - intussen een
volledige jaargang - nog steeds uitblijven.
Hopelijk brengt de mei uitgave verlichting.
Connexxion
Eind november 2020 kondigde deze streekvervoerder al aan dat op diverse trajecten
busritten worden geschrapt of dat de
dienstregeling in 2021 moet worden aangepast. Wegens de corona crisis is het aantal
buspassagiers sterk gedaald. Op 27 januari
2021 kopt het Noordhollands Dagblad/
Regio blz. 4 met het artikel ‘Alkmaar: bussen moeten minstens elk half uur rijden’.
Hierin pleit wethouder Robert te Beest dat
de gemeente Alkmaar dit minimum van
belang vindt, onder andere voor buslijn 1
(station - De Hoef).
Aert de Gelderlaan
- Het Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina van 4 januari 2021 kopt met een
kort artikel ‘Gewonde in flat’. Aan deze
laan zou de vorige dag met spoed een be10

woner met ernstig letsel naar het ziekenhuis
zijn gebracht. De straat werd afgezet, de
brandweer haalde de gewonde met een
hoogwerker uit de woning en de traumaheli
rukte uit. Volgens Alkmaar Centraal zou het
gaan om een zelf aangebracht steekincident
met een scherp voorwerp.
- Donderdagmorgen 26 januari 2021 waren
twee brandweer auto’s aanwezig op de
hoogte van een flat op huisnummer 10/
eerste etage. Eén van de brandweerauto’s
gebruikte ook een hoogwerker voor medische doeleinden om bij het balkon iemand
af te hijsen.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op 16 november was er volop personeel/
auto’s met gereedschap van Regio Groen
door de hele wijk heen aanwezig om groen
te onderhouden zoals het rechten van perken, met bladblazers bladeren verzamelen.
- Op 2 en 3 december 2020 was het de beurt
aan de spoorsloot, rond het Weenixhof.
Hier werden hoge bomen met de hand ge-

snoeid, struiken verwijderd en takken versnipperd. De week daarop waren de achterste delen van de in 2020 vernieuwde regenwater infiltratie stroken op het Porcellis- en
Lievenshof bedekt met bladeren, waarschijnlijk afkomstig van de hoge bomen
langs de spoorsloot.
Grondwater peilafwijking
Geestmolenpolder
Op 7 januari 2021 werd de Geestmolen
redactie door een lezer geïnformeerd over
een al op 20 oktober 2020 verzonden/
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verleende vergunning voor een grondwater
peilafwijking door waterschap HHNK/
Heerhugowaard in onderbemaling, de
Geestmolenpolder/Alkmaar-ZW (zie diagram). Omdat ons onbekend was wat dat
precies inhoudt en waar, werd kort daarna
navraag gedaan en volgde uitleg. Het betreft hier het opnieuw vastleggen van een
bestaande peilafwijking met als doel om
alle peilafwijkingen in het beheergebied
aan de voorwaarden te laten voldoen zoals
gesteld in de Beleidsregels uit 2009. Hierdoor is betere controle en handhaving mogelijk. Zodoende verandert in deze peilafwijking het huidige grondwater niveau niet.
Op 18 februari 2015 heeft het college van

Hoofdingelanden van het waterschap een
nieuw peilbesluit Noord-Kennemerland
vastgesteld. Het beleid is erop gericht om
na vaststelling van een peilbesluit de vergunningen voor particuliere peilafwijkingen
te actualiseren en in overeenstemming te
brengen met de beleidsregels Peilafwijkingen 2009.
Bij grondwaterniveau (bodem) is in het
openbare gebied de gemeente verantwoordelijk en de perceeleigenaar op eigen terrein, terwijl het waterschap het oppervlaktewater (sloten) beheert en legt dit formeel
vast in peilbesluiten. Bij aanvraag van een
nieuwe peilafwijking toetst het waterschap
of er een negatief effect te verwachten is op

de Geestmolen

-1.400 NAP

De Geestmolenpolder
Februari 2021
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Locatie: Wijkcentrum

De Alkenhorst

Schelfhoutlaan 4
De Hoef, Alkmaar
Voorstellingstijden:
15.00, 16.30, 19.30 uur
Duur: +/- 30 minuten

Zaterdag 27 maart 2021
Indien toegelaten met
Corona regels.
Aanmelden verplicht
072-303 00 90
info@dealkenhorst.nl
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de grondwaterstand of de omliggende functies. In dit geval gaat het om een bestaande
peilafwijking waar alleen een nieuwe vergunning voor wordt afgegeven met daarin
aanvullende voorwaarden. Het eerder gehanteerde peil wordt overgenomen. Er is
daarom geen effect op de grondwaterstand.
Het kaartje op blz. 11 geeft de omtrek van
de Geestmolenpolder aan in Alkmaar-ZW
(De Hoef III en IV).
Tethart Haagstraat
- Op 12 november 2020 werden in een zijtuin langs de spoorsloot zes dicht op elkaar
staande coniferen gekapt en andere bomen
gesnoeid. Hierdoor komt een geknotte
boom inclusief uitstekende paddestoelen en
ongeveer tien verschillende vogel-/
voederhuisjes onder elkaar, meer in het
zicht. Het geheel biedt een sprookjesachtig
effect.
- Op 26 januari 2021 was er brand bij huisnummer 7, de laatste aan de spoorlijn staande bungalow. De brandweer had de brand

met hoog optrekkende rook snel onder controle.
Willem Hedastraat
- Een in de eerste helft van januari 2021
omver gereden rood/wit verkeerspaaltje
stond enige dagen daarna alweer recht op
het herbestrate plekje.

- Langs de spoorsloot worden met vallende
bladeren veel meer vogelhuisjes/-voederplateaus en -bakjes zichtbaar, dan in de
zomer. De totale verzameling loopt nu in de
winter rond de twintig stuks.
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TOTAL

Total
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Jan de Heemstraat
- Eind 2020 werden er inzamelacties gehouden voor daklozen om de winter door te
komen. Reshare/Alkmaar - een tweedehandswinkel van het Leger des Heils - focuste op schoenen, terwijl Daklozenopvang
DnoDoen (Het Heem) zorgde voor winterjassen.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4/
van 20 januari 2021 kopt met het artikel
‘Kamer verhuren aan dakloze nu zonder
gevolgen uitkering’. Dit is een Alkmaars
college besluit van 19 januari 2021. Het
project heet ‘Onder Dak’ waarbij huurders
en verhuurders bij elkaar worden gebracht
door DnoDoen. Een dakloze kan maximaal
een jaar terecht op een privé adres en de
basis is wederzijdse vrijwilligheid. Volgens
het daarop volgende Alkmaars Nieuwsblad
van week 3 ontvangt een verhuurder zo’n €
150 per maand voor het afstaan van een
kamer. Hopelijk stemmen woningbouwcorporaties ook in met deze onderverhuur.
Hobbemalaan
- Per 1 januari 2021 trok dr P.J. van der
Wilk van Huisartsenpraktijk Bergerhoef,
zich terug. Alhoewel hij nog enige dagen
per week hier werkzaam blijft, volgt zijn
collega dr/mevrouw J. Lengkeek hem op.
Nadat de nieuwbouw voltooid zal zijn trekt
deze huisartsenpraktijk in project De Goyer
= de leegstaande Nissan garage aan de
Ruysdaelkade 40, schuin aan de overkant.
- Volgens het Noordhollands Dagblad /
Regio blz. 4 met artikel ‘Oververhitte laptopbatterij oorzaak brand bij huisarts’ brak
28 januari brand uit bij Huisartsenpraktijk
Bergerhoef. Oorzaak van de brand was een

laptop met een oververhitte batterij. Gelukkig waren patiënten en personeel niet in
gevaar, stonden er geen patiëntengegevens
op de laptop maar is er wel schade aan een
spreekkamer.
Kunstwerken in De Hoef
In het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 8
en 9 van 12 januari biedt het Regionaal Archief een overzicht van de kunstwerken uit
Alkmaar, gemaakt door de Bergense glazenier en monumentaal kunstenaar Jaap Min
(1914 - 1987). Van de door het hele land
gemaakte kunstwerken zijn er enige nog
steeds/waren te bewonderen in De Hoef:
* Het schitterend gekleurde glas-in-lood

raam in de Pius X kerk - nu Het Hospice aan de Blanckerhofweg, opgeleverd in
1968.
* In de Jan de Heemstraat werd de voormalig Uitgebreide Technische School versierd
met een betonreliëf en een wandschildering
uit 1964, genaamd ‘de val van Icarus’. Het
betonreliëf was van de muur gevallen en
moest vier jaar na plaatsing worden hersteld
waardoor uitsluitend de staart opnieuw gestort moest worden. Uiteindelijk kwam deze
terecht in een tuin van de familie Min. Van
de wandschildering heeft alleen de kop het
overleefd na sloop van de UTS in 2008 voor
nieuwbouw (de recentste rijen De Hoef XL
woningen).

Winkelcentrum De Hoef
- Eind november 2020 vernam de redactie
dat het op de hoogte van het buitenterrasje
van de banketbakker geplaatste kunstproject ‘Koppie doen’ ongevraagd verwijderd
zou zijn wegens de slechte staat van onder15
Februari 2021
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van de brug tegenover wooncomplex
‘Hoeverstaete’ door boomwortels omhooggewerkte tegels geëgaliseerd. Voor verbetering van andere locaties in de wijk is melding bij de gemeente nodig.

houd. Het project was in 2015 een aandenken aan de in dat jaar gehouden feesten
rond BEM 450 jaar drooglegging Bergeren Egmondermeerpolders. De winkeliersvereniging was de eigenaar van het project
en blijkt ervoor gekozen te hebben om de
constructie, gemonteerd op 17e eeuwse
meerpalen, te verwijderen en de materialen
te doen verdwijnen.
- Op 21 december 2020 via FB vernomen
dat er in een winkel diefstal had plaatsgevonden, waarschijnlijk in een supermarkt.
Ook is toen een auto in brand gevlogen bij
AH.
- Een overheid.nl e-mail van 24 december
2020 toont de verlening van een speelautomatenvergunning voor Van Ostadelaan 252,
café-biljart Scaramouche.
- De derde corona lock down zorgde voor
sluiting van alle als niet-essentieel aangemerkte winkels. Eerst was boekhandel Bruna helemaal gesloten maar is vanaf 2021
voorlopig uitsluitend geopend voor het
brengen/ophalen van pakjes.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio pagina’s 2 en 3 van 28 januari meldden dat tijdens de avondklokrellen van januari fotografen in het heetst van de strijd in een ander daglicht komen te staan. Zodoende werden drie fotografen voor de NSP
(Nederlandse Sport Pers) en de zilveren
Camera Sportprijs genomineerd en kwamen
ze bij Camerland even bijeen om hun favoriete foto’s te tonen. Op 1 februari 2021
werd de winnaar bekend gemaakt.

Honthorstlaan
- Op 26 januari werd een grote boom gekapt
aan de oostkant van het wandelpad op de
hoogte van het speeltuintje. Het is onbekend
wat de kapreden is. Hopelijk volgt alsnog
een kap compensatie.

- Op de voordeur van het kantoortje voor de
wijkagent staat dat er door omstandigheden
geen spreekuur is.
Hoogwerkers rond Hoevervaart
Op 25 november 2020 waren twee aparte
hoogwerkers bezig met het ophijsen van
bouwmaterialen voor twee verschillende/
aangebrachte dakopbouwen aan de Saverystraat 3 en het ernaast gelegen Van der
Astpad 7. Voor een derde verdieping op
beide grondgebonden woningen met platte
daken werd over de woningblokken heen
gehesen, waarbij vanaf de Hoevervaart de
twee kranen elkaar op afstand in de lucht
bijna kruisten.

Hoevervaart
Op 11 december 2020 en daarna werden
aan het westelijke wandelpad naar de oprit
Februari 2021
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Willem Kalfstraat
Op 12 januari 2021 werden aan de voor-/
achterkant van de lage Woonwaard studentenflats stellages geplaatst. Van een ter
plaatse aanwezige onderhoudsdienst vernamen we dat de drie geschakelde entrees,
met aan de bovenkant schuin geplaatst
glaswerk, lekken en zodoende gerepareerd
moeten worden.
Judith Leysterstraat
- Een overheid.nl e-mail van 24 december
2020 verleende een omgevingsvergunning
voor huisnummer 2, obs campus De Hoef.
Het betreft de oprichting van een twee
laags gebouw met drie basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een
gymzaal. We ontvingen bericht dat op 12
januari 2021 alle bewoners uit de achterliggende Willem Buytewechstraat bezwaar
tegen deze vergunningverlening hebben
ingediend, dus een zienswijze was in 2020
al ingediend via een participatie traject. Het
gaat hierbij om de positionering van de
gebouwen. Het zwaarte punt en de hoogte
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Campus De Hoef

Mogelijk te kappen of
verplaatsen bomen

(acht meter) komen in het huidige ontwerp
nu tien meter dichterbij de straatkant. Bij
het keren van het ontwerp voor 25% of 50%
zouden zwaartepunt en hoogte afgewend
kunnen worden van de Willem Buytewechstraat dus met meer ruimtelijk uitzicht
en tevens een gunstiger ligging van het
schoolplein naar het zuiden toe, in plaats
van nu naar het noorden gericht waarbij de
wadi ook gedeeltelijk zou moeten verdwijnen (regenwater ontkoppeling kapitaalverspilling).
Gabriel Metsulaan
Op 6 januari 2021 werd een omgevingsvergunning gepubliceerd met weigering voor
de bouw van een carport voor huisnummer
26.

N9. Dit houdt in dat er langs de Jan van
Eyckstraat, Pieter Breughelstraat, Ruysdaelkade, Gabriel Metsulaan en osg Willem
Blaeu college absorberende schermen worden geplaatst. Eind 2021 zouden de plannen
klaar moeten zijn en tussen nu en vijf jaar
gerealiseerd.
- In een overheid.nl e-mail van 17 december
2020 wordt een omgevingsvergunning Milieu (milieu en natuur) verleend voor het gedeeltelijk intrekken van de revisievergunning van 6 januari 2009 voor inrichting van
BP Hoefplan, Martin Luther Kingweg 10.
De intrekking betreft het terugbrengen van
de jaarlijkse hoeveelheid LPG binnen de
inrichting.

Cornelis Pronklaan
Op 8 januari een grote vrachtauto gezien op
N9
de hoek van de Troostlaan. Met een gebo- Het Noordholands Dagblad/Regio pagina gen kraan tilde deze een dakkapel op om
8 van 16 december 2020 meldt dat er ge- aan te brengen op het bovenste/noordelijke
luidschermen komen langs een deel van de dak van Gezondheidscentrum De Hoef.
19
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Regenwater ontkoppeling, fase 4
Het eerste deel van de Cornelis Pronklaan
tussen de Terborchlaan en de Troostlaan
werd eind 2020 voltooid. Kort daarvoor
werden op 11 december aan de Cornelis
Pronklaan/hoek Johannes Horstoklaan drie
bomen en aan de Troostlaan elf bomen gekapt om een toekomstig ontkoppelingstraject voor te bereiden. Vanaf half januari
2021 werden in het reeds ontkoppelde deel
vijftien jonge boompjes geplant met begin
februari erom heen aangebrachte struikjes.
Het volgende aansluitingstraject op het
gescheiden rioolsysteem is voor de drie
rijen bejaardenwoningen (gelegen naast het
al voltooide straatdeel) maar nu mèt toekomstige wadi’s. Dit tweede traject ligt aan
de achterkant van de flats aan de Aert de
Gelderlaan. Zie blz. 34/Nakomertjes.
Ruysdaelkade 40/De Goyer
Uit de al enige jaren leegstaande Nissan
garage vertrok in 2020 de ‘Kunstgarage’
maar die werd al spoedig opgevolgd door
een tijdelijke/gezellige opvulling van het

pand met retro -/sfeer - en vakantie spulletjes. Op 26 november 2020 werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en lag ter inzage voor maximaal
zeven en vijftig appartementen, inclusief
een huisartsenpost. Op 6 januari 2021 ontvingen we een e-mail van Vinkbouw dat het
aantal luxe appartementen verlaagd is tot nu
twee en vijftig stuks. Eén type appartement
werd te veel in een oksel van het gebouw
gedrukt waardoor nu een andere woning
groter is geworden. De omvang van het
gebouw is nagenoeg gelijk gebleven met
zes lagen ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan. De naam van het bouwpro-
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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

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
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ject is ’De Goyer’ en volgens een inmiddels
geplaatst groot reclamebord zal de verkoop
van de appartementen in het voorjaar 2021
starten via Leygraaf Makelaars. De oppervlakten variëren van 55 - 120 m2 en een
penthouse van 190 m2. Oplevering is 2023.
Al eerder op 30 november 2020 ontvingen
we van de gemeente bericht dat de oude
garage in het voorjaar wordt gesloopt waardoor vanaf juli/augustus 2021 met de bouw
van de appartementen en Huisartsenpraktijk
Bergerhoef zou kunnen worden begonnen.
Saverystraat
Een overheid.nl e-mail van 27 november
2020 meldde de opheffing van een GPP
(gehandicapten parkeerplaats) voor huisnummer 14.
Terborchlaan
- De in de uitgave van november 2020 aangekondigde verkoopkar met warme maaltijden is 21 januari 2021 begonnen op de locatie tegenover de zijkant van AH met
Streetfood XL (Extra Lekker). De foodtruck staat hier wekelijks van donderdag t/
m zaterdag van 11.00 - 20.00 uur als opvolger van een Vietnamese voorganger, maar
nu met beide Aziatisch en niet-Aziatisch
voedsel, broodjes en dranken.
- Volgens de Officiële bekendmakingen
werd op 27 januari 2021 een verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor de
kap van zeven bomen in de Egmonderhout.
Van de Veldelaan
- Eind 2020 inventariseerde woningcorporatie Woonwaard onder de bewoners van
flatgebouw ‘Noordertogt’ hoe ze staan tegenover energieproject Powernest tezamen
met het aanbrengen van zonnepanelen. Een
Powernest is een installatie die zonne- en
windenergie opwekking tegelijk combineert, in dit geval bovenop het dak van het
tien etages (130 huishoudens) tellende complex wat hiervoor in de juiste windrichting
zou staan. Om de maandelijkse bijdragen te
compenseren door lagere energienota’s zou
na verluid het aantal bewoners wat hieraan
mee wil doen voldoende zijn om het project
een duw in de goede richting te geven. In

dit voorlopige stadium is het nu de beurt
aan de ketenpartners om alle neuzen in één
richting te krijgen voor dit mede door de
EU gesubsidieerde innovatie experiment
(voor een 2e EU-subsidie duurzaamheidsproject zie: Westrand/de Meent waar
Woonwaard ook bij betrokken gaat worden). Omwonenden van het flatgebouw
zouden bezwaar kunnen maken tegen de
niet uit te sluiten geluidsoverlast van de
powernests, waarvoor de dakbedekking
vervangen moet worden met toevoeging
van dakisolatie. We wachten af hoe dit project zich ontwikkelt.
- Een overheid.nl e-mail van 22 januari
2021 meldt met een college besluit dat op
de hoogte van huisnummer 9 (omgeving
‘Noordertogt’) een oplaadpunt komt voor 2
elektrische auto’s.
Wapenhandel
Noordhollands Dagblad/Regio pagina’s van
27 november en 28 december 2020 maakten melding van grootschalige wapenhandel
vanuit een garagebox in De Hoef. Hierbij
waren twee tieners betrokken als verdachten met als medeplichtige, de 46 jarige vader van één van de tieners, die de garage-
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Www.driemaster-saks.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
24

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.

Februari 2021

box huurde. De twee tieners importeerden
tot 2019 tientallen alarmpistolen vanuit
Tsjechië en bouwden deze om tot minimaal
vijf en zeventig vuurwapens, inclusief munitie. Hiermee werd naar schatting € 22.000
verdiend wat terug betaald moet worden
aan de staat.
Weenixhof
- In december 2020 werd de mechanische
ventilatie - straatbreed in 2016 al aangebracht - voor het eerst gecontroleerd.
- Vanaf november 2020 brandde overdag dag en nacht - gedurende vier weken in
bijna de hele straat minimaal vijf lampen
per trapportaal. Nadat Woonwaard hierover
de nodige klachten ontving werd op onderzoek uitgegaan. Naar we vernemen bleek
het dat rond diezelfde tijd ook ledlampen
zouden zijn aangebracht in de trappenhallen. Niet voor iedereen is in 2021 het verschil te merkten tussen de vorige nietledlampen periode en het huidige ledlampen tijdperk. Tegelijkertijd was netwerkbeheerder Liander ook actief in de wijk en
verwijderde toen een gemeentelijke schakelaar waardoor bovengenoemde lampen
niet meer uitgeschakeld konden worden
zodat ze door bleven branden. Dit kan ook
het geval zijn geweest - en/of bij meerdere
wooncomplexen - rondom flatgebouw
‘Noordertogt’/Van de Veldelaan, waar eind
2020 de lantaarns op de parkeerplaats overdag ook bleven door branden. De mogelijkerwijze hierdoor veroorzaakte/verhoogde
servicekosten over 2020 (en 2021?) zouden
gecompenseerd kunnen worden door inmiddels wel duurzaam aangebrachte ledlampen? Op 1 februari 2021 begon het feest der
herkenning wéér met het overdag branden
van lampen in bijna alle trapportalen.
Westrand
- Uitsluitend IJsbaan De Meent heeft een
nieuwe sponsor, FDS Signmakers/Warmenhuizen specialist in binnen - en buitenreclame. Dit meldt het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4 van 25 november 2020.
Sponsornaam Bauerfeind werd verwijderd.

- Volgens Het Noordhollands Dagblad artikel uit de Regio blz. 5 van 26 november
2020 ‘Zonnepark op parkeerterrein bij De
Meent’ wordt de komst aangekondigd van
940 zonnepanelen. Deze brengen 300.000
kw per uur op, het stroomverbruik nodig
voor honderd huishoudens. Het betreft hier
voorbeeldproject POCITYF (positive city)
om zes historische EU-steden te helpen met
hun verduurzaming, waarbij Alkmaar kan
aanschuiven. Het zonneplein wordt aange-

bracht aan de zuidzijde en ook voorzien van
een laadplein voor elektrische auto’s en
fietsen. Verder zal een warmte -/koud opslag worden aangelegd om duurzame
warmte en koude te leveren aan de ijsbaan.
Daarvoor wordt de rest warmte van de ijsmachines gebruikt. In de zomer wordt het
sportcomplex gekoeld.
- In december 2020 en januari 2021 kwamen er heel wat artikelen met foto’s voorbij
in het Noordhollands Dagblad/Regio pagina’s over het opzetten van de grote GGDcorona vaccinatie tent aan de Olympiaweg.
Volgens het laatste artikel van 12 januari
werd er ‘gedoseerd’ begonnen met inenten
op 15 januari.
- De Officiële bekendmakingen van 14 december 2020 maken een verleende vergunning bekend voor diverse werkzaamheden
nodig voor aanleg van het recreatieve fietspad Landschapsrand Midden aan de Olympiaweg.
- Volgens de gemeentelijke Officiële Mededelingen van 16 december 2020 werd aan
tuindersvereniging de Kromme Sloot/
Olympiaweg 36 een terrasvergunning ver-
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Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078

HAARSTUDIO DE HOEF
Voor hem en haar
Terborchlaan 2 1816 LD Alkmaar
Voor meer informatie bel 072-512 07 10

www.haarstudiodehoef.nl
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leend voor de exploitatie van drank en horeca.
De Hoef ZO
- In september 2020 werd voor Picassolaan
201 (het al jaren leegstaande/kraakpand/te
slopen Ahrend gebouw) een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van
een steiger. Op 7 december 2020 geconstateerd dat door een sloopbedrijf een oude
fietsenstalling die tegen de binnenkant van
de westgevel stond, werd gesloopt. Zijn dit
dan (voor)tekens van leven in de b(r)
ouwerij om alsnog dit woningbouwproject
uit 2019 in te leiden? In ieder geval heeft
het geluid van (rondzwervend) vuurwerk

Doorgaan
Als je in mensen
geloofd hebt
die het af lieten weten,
ga dan toch door te geloven!

Als je op een wonder
gehoopt hebt dat niet is gebeurd,
ga dan toch door
en blijf hopen!

hier éérder geklonken dan dat van een
sloopkogel. Zie blz.34/Nakomertjes.
- Op 14 december 2020 was netwerkbeheerder Liander aan de Picassolaan bezig
met het uitgraven van kabels, ter hoogte
van het te slopen Ahrend gebouw. De monteur vertelde dat er een elektriciteitsstoring
was in de buurt.
- In december 2020 gezien dat het bushokje
aan de Mesdaglaan op de hoogte/kant van
voormalig Oase, vernield was. Alleen het
skelet stond nog overeind maar intussen
zijn ramen hersteld.
- Website Oozo.nl meldt dat op 25 januari
2021 in het Breitnerhof een man is opgepakt. Diezelfde dag zou hij een overval
hebben gepleegd op de Westerweg.
- Op 27 januari 2021 werd een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van
hekwerken bij de spoorwegovergang Kalkovensweg, als gebruik vergunning openbare
weg. Zie blz. 34/Nakomertjes.

Als je een spoor
van de liefde na wilde laten
dat werd vertrapt,
ga dan nog verder
met liefde!
Als je gedroomd hebt
en daarna ontwaakt,
droom weer
en droom verder
tot aan de morgen!

anoniem

Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
Februari 2021
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Wonen in
Hoeverstaete,
ook iets voor u?

Een mooie en actieve
woon- en leefgemeenschap
in De Hoef
Hoeverstaete is een woon- en leefgemeenschap voor en door bewoners van 55plus
en bestaat uit 186 appartementen verdeeld over vier woongebouwen. De woningen staan in een mooie, groene omgeving. In Hoeverstaete kunt u op een prettige manier oud worden zonder eenzaam
te hoeven zijn, met de reuring die daarbij hoort.
Het hart van de ontmoeting is De Brasserie.
Wij maken als bewoners met elkaar van ons
huis ons Thuis. Wij zitten dan ook niet stil!
We nemen initiatief om zelf dingen te organiseren om het met elkaar gezellig te maken. Iedereen wordt, naar gelang de persoonlijke mogelijkheden, uitgenodigd om
mee te doen. Zo draagt een ieder zijn of
haar steentje bij. Kijkt u ook eens op de
website van Hoeverstaete:
<www.hoeverstaete.nl>

van een woning in Hoeverstaete en u heeft
een zorgvraag kijk dan even op de website
van De Zorgcirkel: <www.zorgcirkel.com>
of neemt u contact op met de verhuurconsulent van De Zorgcirkel,
telefoon 088-559 95 00 of mail naar
<Consulent.verhuur@zorgcirkel.com> Zij
inventariseert uw zorgvraag en kan u informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg en begeleiding. In Hoeverstaete gaan we persoonlijk een motivatiegesprek aan met geïnteresseerde kandidaat-bewoners middels de toewijzingscommissie. Zo kunnen we een goede mix van
mensen met en zonder zorg in Hoeverstaete
laten wonen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over het wonen en leven in Hoeverstaete?
Contact:
- Marian Leegwater, actieve bewoner, lid
van de toewijzingscommissie en voorzitter
van de huurdersvereniging,
<mac.leegwater@gmail.com>
of 06 - 29 13 57 44
- Astrid Admiraal, Kwartiermaker,
<a.admiraal@adcase.nl>
of 06 - 86 81 92 99
- Robin Avis, Huiscoördinator,
<r.avis@zzpsteunpilaar.nl>
of 06 - 14 18 99 74

Bedrijvigheid binnen Hoeverstaete
Met de kapper, pedicure, de fysiotherapiepraktijk, de dagbesteding, de streekkraam
en de bloemenverkoop is er voldoende bedrijvigheid aanwezig. In de Alkenhorst is
op de benedenverdieping het Huis van de
Wijk gevestigd. In de Brasserie kunt u dagelijks genieten van een dagverse warme
maaltijd van Uschi Rönnau van het Buffettenpaleis. U kunt er ook voor kiezen een
maaltijd van de weeklijst op het appartement bezorgd te krijgen (koud of warm).
Zorg is altijd dichtbij
In Hoeverstaete is alles erop gericht om
volop van het leven te genieten en zoveel
mogelijk zelf en met andere bewoners te
doen. Indien u interesse heeft in het huren
28
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Astrid Admiraal
Kwartiermaker

Nieuws van de
Vrijheidskerk
‘ik ben er voor jou’ vespers
op woensdagavond vanuit
de Vrijheidskerk
Katholieken noemen de veertig dagen
vóór Pasen vastentijd; protestanten veertigdagentijd. Hoe je deze tijd ook noemt,
in deze bezinningstijd leven alle christenen toe naar de Stille Week, waarin we
het lijden en sterven van Jezus gedenken,
én naar het paasfeest, waarop we diens
opstanding vieren. Dit verbindt ons.
De Vrijheidskerk organiseert elke woensdagavond in deze vasten-/veertigdagentijd
een avondgebed, met als overkoepelend
thema ‘Ik ben er voor jou’. Het zijn korte
vieringen met een lezing, een voorgedragen
lied, muziek en een zegenbede. We lezen
telkens één van de Zaligsprekingen en de
lezing van de zondag die komt.
We begonnen op Aswoensdag 17 februari
om 19.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen blijft de
kerk (zoals het er nu uitziet) helaas gesloten
en worden deze bezinningsdiensten enkel
online uitgezonden. U bent van harte uitgenodigd aan deze avondgebeden van huis uit
mee te doen. Ga hiervoor naar:
<www.facebook.com/Vrijheidskerk/live/>.
Een moment van rust en bezinning in deze
warrige tijd. We hebben het nodig! Hartelijke groet,
Nielspeter Jan
Predikant Vrijheidskerk
<jansponne@hetnet.nl>

Wat als mantelzorger ruimte voor ontspanning nodig heeft? Het Respijthuis
Alkmaar kan tijdelijk uw zorgtaken
overnemen. Herstelperiode nodig na een
operatie? Het Respijthuis Alkmaar kan u
tijdelijk ondersteuning en ruimte bieden
om weer op krachten te komen.
Het Respijthuis in Alkmaar is een heerlijk,
kleinschalig logeeradres voor mensen die
zorg nodig hebben, bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Een mooie kans
om even op adem te komen en de balans
hervinden om zo de zorg thuis, langer vol te
kunnen houden.
Ruim vijf en zestig vrijwilligers zorgen
ervoor dat de gasten in de watten worden
gelegd en met de best mogelijke zorg, toezicht en begeleiding worden omringd. Dat
is een geruststellende gedachte als u de
zorg tijdelijk uit handen geeft. De persoonlijke zorg wordt door thuiszorg, De Zorgcirkel verzorgd.
De logeerperiodes zijn flexibel: van een
dagdeel tot enkele weken.
Vergoeding mogelijk via: WMO, WLZ,
PGB, ziektekostenverzekering of particulier.
Meer informatie:
<https://zorgcirkel.nl/respijthuis/>
Van de Veldelaan 972, Alkmaar,
tel. 088-559 95 00
<Respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com>
Zorgbemiddeling Westerhout,
Tel. 088-559 13 07
Petra Oxfoort
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Op de Driemaster
zijn we gestart met
unitonderwijs
We laten de jaargroepen zoals ze
waren, los. De kinderen zitten in
een unit:
UNIT
UNIT

UNIT
of UNIT

Alle kinderen in deze units zijn ingedeeld
in een ‘stamgroep’.
Deze groep is de basis van waaruit de
kinderen dagelijks uitwaaieren naar hun
reken, taal of IPC lessen. Deze lessen
krijgen ze van een leerkracht wiens specialiteit bijvoorbeeld ‘rekenen’ is en dus alle
kinderen in de unit rekeninstructie geeft. De
stamgroep is de basis, de instructies krijgen
ze van verschillende leerkrachten. Ook is er
een ruimte waar kinderen zelfstandig
werken en een stilteruimte, waar de
kinderen werken onder toezicht van een
onderwijsassistent aan hun opdrachten of
weektaak.
Door deze flexibele organisatievorm kan er
nog beter worden afgestemd op het niveau
van ieder kind. Dit is positief voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Zij krijgen meer
mogelijkheden om samen te werken met
verschillende groepen. Kinderen met een
sterke behoefte aan rust en concentratie hebben de mogelijkheid om in de stilteruimte te
werken. Waar volwassenen flexibele werkplekken en kantoortuinen ervaren als
achteruitgang, ervaren kinderen het tegenovergestelde. Leren in één lokaal, waar diverse instructies worden gegeven, terwijl zij
zelfstandig werken, helpt niet in hun concentratie. Zij kunnen nu kiezen voor ruimte
zonder ‘leer-ruis’.

Iedere dag start het kind in de stamgroep,
eet en drinkt daar en sluit daar de dag af,
met de eigen stamgroep-leerkracht. Alle
kinderen hebben een eigen rooster met daarop de instructiemomenten bij de diverse
leerkrachten in de unit en de momenten dat
ze zelfstandig werken. Iedere unit heeft een
onderwijs assistent die meedraait in dit concept en toezicht houdt bij de zelfstandige
werk ruimtes. De leerkrachten hebben een
aantal ‘coach-kinderen’. Kinderen die ze
nauwlettend volgen in hun algehele ontwikkeling. Er is veelvuldig overleg tussen alle
leerkrachten van de unit, waarin het
uitsluitend over de kinderen gaat. Zij zijn
tevens het aanspreekpunt voor de ouders.
Nieuwsgierig?
Maak een afspraak:
<b.boerlage@saks.nl>
Bianca Boerlage
Schoolleider De Driemaster

Nieuws van
Bij de Bron
Wilt u er ook graag even uit? Kom (op
individueel niveau) bij ons langs voor een
bakje koffie en een praatje. We zijn open
op vrijdag van 10 – 12 uur en zaterdag
van 11 – 15 uur.
Ook verzorgen we elke donderdag afhaalmaaltijden: een gezonde maaltijd + toetje
voor 4 euro. Geef u op bij Ineke.
Hou onze website
<www.bijdebronalkmaar.nl> in de gaten
voor de nieuwe ontwikkelingen! Of bel
voor meer informatie met Jan of Ineke.
Hartelijke groet en tot ziens bij u thuis of
Bij de Bron!
Jan (06-15 95 41 35)
Ineke (06-40 39 50 17)
Ineke van Dalfsen
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En toen kwam de sneeuw...
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Nakomertjes
Regenwaterontkoppeling, fase 4
Als aanvulling op blz. 21 volgden twee
berichten van: Alkmaar Centraal op 12
februari en het Noordhollands Dagblad/
Regio blz. 13 van 11 februari met het artikel ‘Aannemer staakt miljoenenklus’. Op 1
februari kwam deze meerjarenklus tot stilstand wegens terugtrekking van Kreeft
Infra BV/Velsen. Tussen deze aannemer als
laagste inschrijver in 2020 en opdrachtgever (Stadswerk072) blijkt een onoverkomelijk conflict te bestaan over het niet blijven
vooruit financieren van onbetaalde werkzaamheden, met als resultaat dat er na terugtrekking van de aannemer nu een andere
gezocht moet worden. Dit stratenbrede waterplan De Hoef met als doel rioolontkoppeling zou in maart 2023 voltooid moeten
zijn maar zal hierdoor ongetwijfeld vertraging oplopen met een onafwendbaar risico
op kosten verhoging. Schot Infra BV die in
het najaar van 2020 van de (noordelijke)
hofjes tussen de Bloemaertlaan en de
spoorsloot in de infiltratiestroken vernieuwde dus bekend is met de werkzaamheden,
werd in februari 2021 gecontracteerd om
openliggende straten/paden tijdelijk te dichten. In de Stadskrant van 12 februari lezen
we dat de Schoumanslaan 29 en de Cornelis Pronklaan 31 maart gereed zijn. Is er dan
al een tweede aannemer gevonden?
Westrand/Robonsbosweg
Volgens het Noordhollands Dagblad/Regio
blz 2 van 12 februari met het artikel
‘Vluchtelingen in het Belastingkantoor.
Deal geeft lucht voor bijna alle partijen’
groeit de kans dat deze keer uitsluitend
statushouders opgevangen zouden kunnen
worden in het voormalige Belastingkantoor, want in de AZC’s stroom het over.
Voorlopig is de bedoeling om niet de volledige opvangcapaciteit van het Belastingkantoor uitsluitend te gebruiken voor statushouders met een verblijfsvergunning die
wachten op toewijzing van een woning,
maar ook andere doelgroepen zoals jeugdige- en economische daklozen hier toe te
34

laten. Onderhandelingen met het COA zijn
volop gaande. In 2016 werden vluchtelingen zonder status hier ook opgevangen.
De Hoef ZO
- Na blz 27 vernamen we uit een gemeentelijke e-mail van 12 februari 2021 dat het
college van B & W op 9 februari 2021 het
voorontwerp bestemmingsplan (wijziging
Kantoren naar Wonen) voor de nieuwbouw
- na sloop van het leegstaande Ahrendgebouw/Picassolaan 201 - heeft goedgekeurd.
Het gaat om de bouw van drie appartementencomplexen met totaal 146 woningen. De
plannen liggen van 18 februari t/m 31 maart
2021 ter inzage. Als alles meezit zou de
bouw begin 2022 kunnen beginnen. Zie
website <www.alkmaar.nl/inzage>
of <ruimtelijkeplannen.nl> (met invulling
van adres). Bezwaarindiening kan via
<post@alkmaar.nl>
- Eveneens als vervolg op blz 27 lazen we
in het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 9
van 11 februari het artikel ‘Ook dozijn
overwegen in Alkmaar, Heiloo en Castricum tijdelijk dicht. Regio negen dagen zonder trein’. De werkzaamheden beginnen
vanaf richting Alkmaar CS op zaterdagmorgen 20 februari t/m maandagmorgen 1
maart vroeg. Dit houdt in dat de spoorwegovergang aan de Kalkovenweg/de Hoef
gesloten zal zijn vanaf 21 tot 22 februari/13.00 uur om in totaal negen dagen het
spoortraject tussen Alkmaar en Uitgeest te
vernieuwen.
.
Susanna E. Kropf
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Ook ijs op De Hoevervaart

Tulp wenskaart
We zitten alweer een aantal weken in
Lock down met strengere maatregelen.
Nog steeds zijn onze sociale contacten
beperkt. Deze tijd is voor niemand makkelijk en daarom is het extra belangrijk
om naar elkaar om te kijken.
U kent vast wel mensen (jong en oud) die
extra aandacht kunnen gebruiken. Wij vragen u naar deze personen om te kijken.
Om u hierbij te ondersteunen, heeft de Alkmaarse coalitie tegen eenzaamheid kaarten
gemaakt om een wens of compliment naar
elkaar uit te spreken. Om te laten weten dat
je aan een ander denkt.
Vul je compliment of wens in op de TulpHulp kaart. Geef de kaart aan een ander of
doe deze bij hem of haar in de brievenbus.
Zorg dat niemand alleen staat! Immers, een
klein gebaar en omzien naar elkaar is nu nog
meer nodig dan voorheen. De kaarten zijn
ook aan te vragen bij WonenPlus Alkmaar,
tel. (072) 512 27 11
of <info@wonenplusalkmaar.nl>

Daniella IJsveld
WonenPlus Alkmaar

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
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 1190 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)
 hele pagina
€
180, halve pagina
€
90, een derde pagina
€
60, een vierde pagina €
45,Februari 2021
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Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
36

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

Februari 2021

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Of: 088-0100 502, of <info@vtnhn.nl>
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. <alkmaar@blijfgroep>
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`uur , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurtfiets De Hoef: Reserveren, Marcel v/d
Ploeg, tel. 06-199 455 88
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 uur
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, <info@honk.nl>
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.
Max Mobiel: reserveren rit: 06-193 496 21
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: Bert Been, spreekuur Honthorstlaan
436, di. 14.00-14.30, tel. 0900-8844
<Bert.Been@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.
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767., <info@sensoor.nl>
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: Bloedprikdienst: op afspraak: 085-773
67 36, <www.starlet-dc.nl>
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Peter Snoeck
tel. 515 47 86, 06-12 65 28 60
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: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9.00-10.00 uur.
tel. 14072, 06-524 933 96
<gebiedsconsulent@alkmaar.nl>

Februari 2021

37

Lidmaatschap

Projectgroepleden

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 per jaar.

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners
en dit buurtoverlegblad te bevorderen,
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>

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
• 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,
Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart,
Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________

Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
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
(op aanmelding als lid is ons privacy beleid van toepassing)
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