ADVIESRAPPORT
Modernisering De Vleugels
Wijkknooppunt West
Zorgappartementen

Alkmaar, 5 december 2007.
Versie 0.9
Klankbordgroep Jongkindlaan:
Frans Huiberts
Corry Zwaag
Riet van Bakel
Ien van den Oord
Rens Kleverlaan
John Does
Jongkindlaan@hetnet.nl

bewoners laagbouw Jongkindlaan
bewoners Résidence Hoevervaart
bewoners Schelfhoutlaan
bewoners Schelfhoutlaan
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’

ADVIESRAPPORT JONGKINDLAAN

SAMENVATTING
Uitgangspunten
De Startnotitie Jongkindlaan, vastgesteld op 1 april 1998 door de gemeenteraad, is een
compromis tussen de gemeente en de Klankbordgroep Jongkindlaan en vormt het juridische
kader. Het volgende is vastgesteld:
-

Alle bebouwing met zorgvoorzieningen aan de Jongkindlaan komen op één locatie, de
reeds gerealiseerde Résidence Hoevervaart.
Het terrein naast De Résidence is officieel groengebied.
Een deel van het groengebied, 30 bij 30 van 2½ hoog, is gereserveerd voor uitbreiding van
De Vleugels. Als deze uitbreiding niet doorgaat blijft ook dit gebied groen.

Op 13 oktober 2005 heeft Habion van het college opdracht gekregen om binnen twee maanden
met een bouwplan voor zorgappartementen te komen dat voldoet aan de Startnotitie.
De Startnotitie is bestaand beleid en ‘hier kan niet aan getornd’ worden aldus het college.
In de Regionale Woonvisie heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat aan de Jongkindlaan
een realistische plancapaciteit is van 15 appartementen.
Aanleiding
In oktober 2006 wordt de Klankbordgroep Jongkindlaan geconfronteerd met een plan van
Habion en de gemeente om 50 appartementen van 100 m2 te bouwen in het groengebied en op
dezelfde locatie ook nog een wijkknooppunt van 1200 m2 te realiseren.
Dit voorstel voor bouw aan de Jongkindlaan is een enorme overschrijding van de Startnotitie en
stuitte op grote weerstand, zelfs het college heeft aangegeven deze plannen te fors te vinden.
Werkwijze
De rol van de Klankbordgroep Jongkindlaan is vanaf de oprichting die van begeleidingsgroep
en is voor alle bouwplannen een volwaardige gesprekspartner.
De gemeente heeft, buiten de Klankbordgroep Jongkindlaan om, via buurtbrede bijeenkomsten
en workshops, geprobeerd draagvlak te creëren voor de bouwplannen (dit heeft geleid tot
onnodige vertraging waardoor de modernisering van De Vleugels op de tocht staat).
Resultaten
Tijdens de workshops en overleg mocht niet gesproken worden over startnotitie, bouwhoogte,
bouwvolume of behoud c.q. versterking of compensatie van groen.
Het nut en de noodzaak om af te wijken van de startnotitie kan niet aangetoond worden.
Alternatieve plannen vanuit omwonenden en de Klankbordgroep waren onbespreekbaar.
De gemeente was, in tegenstelling tot de Klankbordgroep, niet bereid naar een compromis te
zoeken. Er was één plan en dat bleef ongewijzigd.
Conclusie
Het nut en de noodzaak om af te wijken van de startnotitie ontbreekt.
Er heeft geen adequate participatie plaatsgevonden.
Het bouwplan voldoet op geen enkele wijze aan de startnotitie, aan de resultaten van de
workshops en is strijdig met de realistische plancapaciteit zoals vastgelegd in de Regionale
Woonvisie.
Er is totaal geen draagvlak voor het gepresenteerde bouwplan.
Advies
-

Besluit tot modernisering van de te kleine kamers in De Vleugels.
Combineer het wijkknooppunt en het zorgcentrum in het winkelcentrum.
Bouw appartementen aan de Jongkindlaan conform het vastgestelde
beleid en de uitkomsten van de participatie.
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1 INLEIDING
Dit is het adviesrapport van de Klankbordgroep Jongkindlaan, verder Klankbordgroep
genoemd inzake de ontwikkeling van het perceel aan de Jongkindlaan.

1.1 STATUS KLANKBORDGROEP
Vastgesteld is dat de Klankbordgroep vanaf oprichting functioneert als een Begeleidingsgroep
zoals gedefinieerd in het Participatiebeleid. De Klankbordgroep is in het begin akkoord gegaan
met de verantwoordelijke projectleider als onafhankelijk voorzitter.
In 2007 is de verantwoordelijke projectleider door de gemeente zonder uitleg uit het overleg
teruggetrokken. Na discussie over het wel of niet aanstellen van een onafhankelijke voorzitter
is besloten voorlopig akkoord te gaan met wethouder Van Veen als ‘onafhankelijk’ voorzitter.
Later is er een onafhankelijke notulist aangesteld.
De Klankbordgroep is van mening dat gezamenlijk tot een gedragen oplossing gekomen moet
worden zoals dat ook bij de Résidence Hoevervaart gebeurd is.

1.2 STATUS ADVIESRAPPORT
Het adviesrapport van de Klankbordgroep is een essentieel onderdeel van de rapportage van het
overleg en speelt een volwaardige rol bij de besluitvorming van het college, de raadscommissie
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en de gemeenteraad. Conform het participatiebeleid kan
alleen beargumenteerd afgeweken worden van dit advies.

1.3 DOELGROEP
Dit adviesrapport is in eerste instantie bedoeld voor de Burgemeester en Wethouders, de leden
van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en de raadsleden.
In tweede instantie is dit adviesrapport bedoeld voor belanghebbenden uit de wijk.

1.4 LEESWIJZER
In het hoofdstuk ‘Geschiedenis’ wordt uiteengezet wat de afspraken en ontwikkelingen zijn
welke tot dit adviesrapport geleid hebben.
Het hoofdstuk ‘Uitgangspunten’ zet de kaders neer waarbinnen naar een oplossing gezocht
moet worden.
Vervolgens wordt in het hoofdstuk ‘Werkwijze’ weergegeven welke acties door de
verschillende partijen ondernomen zijn om nader tot elkaar te komen.
In het hoofdstuk ’Resultaten’ worden de resultaten van het overleg met de buurt, de Workshops
en de Klankbordgroep behandeld.
Het hoofdstuk ‘Conclusies’ geeft de geformuleerde conclusies weer.
In het laatste hoofdstuk ’Advies’ volgen de adviezen vanuit de Klankbordgroep aan het college
van Burgemeester en Wethouders, de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en de
gemeenteraad. In de bijlagen tenslotte zijn met toestemming relevante onderzoeken en
verklaringen opgenomen.
Per hoofdstuk wordt teruggegrepen naar relevante referentiekaders of uitgangspunten. Dit
vormt de rode draad van het relaas.
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2 Geschiedenis
In 1996 ontstonden de eerste plannen voor woningbouw op de plaats van de toenmalige
Paulusschool. Om dit mogelijk te maken diende het gebouw gesloopt te worden. In 1997
volgde de afbraak van de school.

2.1 KLANKBORDGROEP JONGKINDLAAN
In april 1997 werd door het college de Klankbordgroep Jongkindlaan ingesteld nadat bewoners
zich gegroepeerd hadden en vragen gesteld hadden over de bouwplannen aan de Jongkindlaan.
De buurt was tegen de toenmalige bouwplannen omdat de bebouwing het gehele terrein
besloeg. Men gaf aan meer behoefte aan groen te hebben in de wijk.
De Klankbordgroep is een volwaardige gesprekspartner en in 1998 werd na lang debatteren een
compromis bereikt. De bebouwing zou niet over het gehele gebied plaatsvinden maar zich
concentreren op één locatie: het huidige Résidence Hoevervaart.
Op deze locatie werd door de Klankbordgroep toestemming gegeven om hoger te bouwen dan
in het bestemmingsplan vastgelegde twee bouwlagen onder voorwaarde dat de rest van het
terrein definitief groen zou blijven.
Uitbreiding De Vleugels
Op advies van de Klankbordgroep is een klein stuk van het groengebied gereserveerd voor
toekomstige uitbreiding van De Vleugels. Mocht deze uitbreiding niet doorgaan dan zou het
hele groengebied de bestemming ‘groen’ houden.
Dit advies resulteerde in de afspraak dat 25 bij 25 meter bebouwd kon worden. Door
verandering van de schaal op de bouwtekening door de gemeente van 1 op 500 naar 1 op 1363
is dit door de gemeente uitgebreid naar 30 bij 30 meter.
De afspraak was dat er 2 bouwlagen zouden komen. Op verzoek van de gemeente is dit
opgehoogd naar 2½ bouwlaag in verband met de verplichte toegang achterom voor brandweer
en overige hulpdiensten. Deze voertuigen zouden anders niet onder de overdekte passage met
De Vleugels door kunnen. Het advies is vastgelegd in de Startnotitie.

2.2 STARTNOTITIE
Op 1 april 1998 is door de gemeenteraad de Startnotitie Jongkindlaan vastgesteld.
Hierin staan samengevat de volgende zaken:
1. Alle zorgappartementen beperken zich tot één gebouw (de Résidence Hoevervaart).
2. Het gebied aan de Jongkindlaan is officieel groen, dit mag niet gebruikt worden als
inbrei(ding)locatie voor woningbouw.
3. Een afgebakend stuk van maximaal 30 bij 30 meter in 2 tot 2½ bouwlaag aan de
Jongkindlaan mag na 2005 gebruikt worden voor de uitbreiding van intramurale zorgunits
ten behoeve van De Vleugels.
Als De Vleugels het aantal zorgkamers niet uitbreidt zal ook dit stuk definitief groengebied
blijven.
Dit is het bestaande juridische beleid voor het voormalige terrein van de Paulusschool aan de
Jongkindlaan.
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Résidence Hoevervaart
In 2003 werd, conform de startnotitie, de Résidence Hoevervaart opgeleverd. De kopers
hebben de harde garantie van de gemeente dat er nooit meer gebouwd zal gaan worden dan wat
in de Startnotitie vastgelegd is. De Startnotitie is bestaand beleid waar niet aan getornd kan
worden. Het overige terrein wordt in 2003 als officieel groengebied aangelegd en onderhouden
door de gemeente.
De beloofde zorglevering vanuit De Vleugels aan de bewoners van de Résidence vindt echter
niet plaats omdat De Vleugels met het zorgkantoor de afspraak heeft om aan maximaal 100
cliënten zorg te verlenen.

2.3 MODERNISERING DE VLEUGELS
De geplande uitbreiding van De Vleugels is niet doorgegaan. Hierdoor is het gehele gebied
officieel groengebied zoals beschreven in de Startnotitie.
Een aantal kamers in De Vleugels zijn echter te klein. Daarom wil De Vleugels een aantal
kamers samenvoegen en het restaurant uitbreiden. Dit plan staat bekend als ‘de modernisering
van De Vleugels’.

2.4 ZORGAPPARTEMENTEN
De gemeente, De Vleugels en projectontwikkelaar Habion vragen in 2005 aan de
Klankbordgroep toestemming om het gereserveerde stuk voor uitbreiding van De Vleugels te
gebruiken voor de bouw van appartementen met een zorgindicatie in plaats van zorgkamers. De
Klankbordgroep stemt in met dit plan dat een wijziging op de gemaakte afspraken inhoudt
maar past binnen de Startnotitie.
Op 13 oktober 2005 is, met instemming van gemeente, Klankbordgroep en Habion, besloten
dat Habion binnen twee maanden met een bouwplan zal komen dat voldoet aan de Startnotitie.
Het college benadrukt richting Habion en De Vleugels (Westerhout) dat meer bouwen dan wat
in de startnotitie staat absoluut niet toegestaan is. Habion gaat akkoord en belooft binnen twee
maanden met een uitgewerkt plan te komen dat aangeboden zal worden aan de
Klankbordgroep.
Vervolgens hoort de Klankbordgroep maanden niets. Begin 2006 vraagt de Klankbordgroep
meerdere malen aan de gemeente wat de status is van de bouwplannen van Habion. Dit blijft
echter onbeantwoord.

2.5 WIJKKNOOPPUNT
In oktober 2006 wordt de Klankbordgroep opgeroepen door de projectleider. Hier verneemt de
Klankbordgroep dat De Vleugels ‘zoeklocatie’ is voor een wijkknooppunt in Alkmaar West.
De gemeente wil vervolgens af van de gemaakte afspraken en een gepland overleg met de
Klankbordgroep wordt door de gemeente afgelast. Uit onvrede over de schending van de
afspraken stapt de voorman van de Klankbordgroep Jongkindlaan op.
Eind 2006 geven Habion en Westerhout aan 50 appartementen van 100 m2 te willen bouwen en
geeft het college aan een wijkknooppunt van 1200 m2 te willen realiseren.
Later komt het college deels terug op deze uitgangspunten.
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3 Uitgangspunten
3.1 JURIDISCHE KADER EN BELEIDSKADER
De volgende documenten zijn van belang voor invulling van het gebied aan de Jongkindlaan:
• De Startnotitie
Hierin is vastgelegd welk gedeelte bebouwd mag worden en welk stuk definitief groen is.
• Regionale Woonvisie noord-kennemerland
Hierin is vastgelegd wat de realistische plancapaciteit aan de Jongkindlaan is.
• Visie wonen welzijn en zorg
Hierin is aangegeven te onderzoeken of er een kans is voor een wijkknooppunt bij
De Vleugels.
Betrokken perceel
Tijdens de Workshops en het overleg is steeds gesproken over bebouwing van perceel 6025
(paars gearceerd). Een gedeelte hiervan (900 m2) zou verkocht worden aan Habion. De rest
blijft gemeentelijk groen.

Figuur 1: grondbezit

Rood is grond in het bezit van de gemeente
Groen is grond in bezit van Habion
Geel is grond van de SVA (Résidence Hoevervaart)
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Startnotitie
De Startnotitie, vastgesteld op 1 april 1998 door de gemeenteraad, is een compromis tussen de
gemeente en de Klankbordgroep Jongkindlaan en vormt het kader voor bebouwing.
Vastgesteld is:
- Alle bebouwing met zorgvoorzieningen komen op één locatie, de reeds gerealiseerde
Résidence Hoevervaart.
- Het terrein naast De Résidence is officieel groengebied.
- Een deel van het groengebied, 30 bij 30 van 2½ hoog, is gereserveerd voor uitbreiding van
het aantal intramurale zorgunits van De Vleugels.
- Als deze uitbreiding niet doorgaat blijft ook dit gebied groen.

Figuur 2: Startnotitie

Oranje is gereserveerde ruimte voor De Vleugels van 30 bij 30 meter,
Groen is bestemming groen. De bestaande groenzones, bomen en bosschages blijven
gehandhaafd.
Aan de bovenkant is het bestaande parkje van De Vleugels.
“Over deze afspraken kan geen onduidelijkheid bestaan. Deze afspraken zijn hard en staan
fier overeind. Hieraan kan niet getornd worden.”, aldus het college op 13 oktober 2005.
Ten onrechte spreekt het college met betrekking tot het officiele groengebied over
‘braakliggend bouwterrein’.
De opdracht van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer aan wethouder
Binnendijk is: opnieuw praten met bewoners met in het achterhoofd de nota van
uitgangspunten 1998 (startnotitie 1998).
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Het ingediende bouwplan van Habion zoals gepresenteerd aan de Klankbordgroep, Workshops
en Buurtbrede bijeenkomst.

Figuur 3: bouwplan Habion

Rood is appartementengebouw van 3 en 5½ bouwlagen,
Lichtrood is overkapt binnenterrein,
Oranje is parkeerterrein,
Paars is uitbreiding restaurant.
Status Klankbordgroep
Vastgesteld is dat de Klankbordgroep vanaf oprichting functioneert als een Begeleidingsgroep
zoals gedefinieerd in het Participatiebeleid. De Klankbordgroep is in het begin akkoord gegaan
met de verantwoordelijke projectleider als onafhankelijk voorzitter. Later fungeerde wethouder
Van Veen als onafhankelijk voorzitter. Aan het eind van het traject is een onafhankelijke
notulist aangesteld. De Klankbordgroep is vanaf 1998 voor alle overleggen uitgenodigd door
de gemeente en is een volwaardige gesprekspartner.
Regionale Woonvisie
In de ‘Regionale Woonvisie noord-kennemerland 2005-2015’ (publicatie maart 2006) is
aangegeven dat op het terrein bij de Jongkindlaan een realistische plancapaciteit is van
15 appartementen.
Visiedocument Wonen, welzijn en zorg
In het ‘Visiedocument Wonen, welzijn en zorg’, vastgesteld op 27 februari 2006, wordt
aangegeven ‘dat er een kans is De Vleugels verder uit te bouwen tot een volwaardig wonenwelzijn-zorg locatie’.
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3.2 GEMAAKTE AFSPRAKEN
De volgende besluiten zijn van belang voor invulling van het gebied aan de Jongkindlaan:
•

Overeenkomst bouw zorgappartementen binnen de Startnotitie
Afspraak dat Habion zorgappartementen gaat bouwen binnen de Startnotitie

•

Toestemming nogmaals te overleggen met omwonenden
Wethouder Binnendijk heeft toestemming om uitgaande van de Startnotitie te overleggen
met de buurt wat de mogelijkheden zijn voor een wijkknooppunt bij De Vleugels.

Opdracht aan Habion
Op 13 oktober 2005 is tussen Habion, het college en de Klankbordgroep besloten dat
projectontwikkelaar Habion met een bouwplan komt voor zorgappartementen geheel binnen de
Startnotitie.
‘De Startnotitie staat fier overeind en hier kan niet aan getornd worden’.
Opdracht aan het college
Op 18 januari 2007 krijgt wethouder Binnendijk toestemming van de commissie Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer om voor de zoeklocatie voor een wijkknooppunt:
‘De ruimte te geven om opnieuw te gaan praten met de bewoners en De Vleugels, met
hierbij in het achterhoofd de nota van uitgangspunten 1998’.
Hiermee bedoelt de commissie: ga nogmaals met de bewonersvertegenwoordigers c.q.
Klankbordgroep praten met in het achterhoofd de Startnotitie.

3.3 DRIE BOUWPLANNEN
Ofschoon er in eerste instantie slechts sprake was van uitbreiding van het aantal zorgkamers op
het gereserveerde stukje grond aan de Jongkindlaan is er momenteel sprake van drie
verschillende bouwplannen die de gemeente graag aan elkaar gekoppeld wil zien.
Modernisering van De Vleugels
De modernisering van De Vleugels vindt geheel binnen het bestaande gebouw plaats en voegt
twee kleinere zorgkamers samen tot een grotere zorgkamer. Hierdoor wordt het aantal kamers
teruggebracht van 100 tot circa 68. De verbouwing wordt geheel betaald uit rijkssubsidie.
‘Voor 1 januari 2008 dient een besluit genomen te worden tot modernisering omdat anders de
subsidie komt te vervallen’, aldus De Vleugels en het college.
Binnen de Startnotitie is sprake van uitbreiding van het Restaurant waarmee de aanwezige
voorzieningen in De Vleugels versterkt kunnen worden.
Appartementen met zorgindicatie
Afgesproken is dat de projectontwikkelaar met een bouwplan komt voor appartementen met
een zorgindicatie dat past binnen de Startnotitie. Daarnaast heeft de gemeente in de Regionale
Woonvisie aangegeven dat hier een realistische plancapaciteit is van 15 appartementen.
Dat plan staat geheel los van de modernisering van De Vleugels.
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Zoeklocatie Wijkknooppunt
In het ‘Visiedocument wonen welzijn en zorg’ is aangegeven ‘dat er een kans is De Vleugels
verder uit te bouwen tot een volwaardig wonen-welzijn-zorg locatie’. De Vleugels is
aangewezen als een ‘zoeklocatie’ voor een wijkknooppunt.
Het college wil én een wijkknooppunt én veel meer zorgappartementen op het geserveerde stuk
realiseren dan wat het besluit van de gemeenteraad toestaat. Bovendien bevinden zich al veel
van de beoogde voorzieningen in de nabije omgeving: Buurthuis Alkmaar West, huisartsen,
tandartsen, fysiotherapeuten, loket voor wijkagent en de wijkmeester, apotheek, GGZ,
Stichting Coördinatie Welzijn Ouderen (SKWO). Ook zijn er tal van jongeren en ouderen
activiteiten en zijn er mogelijkheden voor consultatie en spreekuren van de gemeente.
Alternatieve en meer voor de hand liggende locaties voor het wijkknooppunt, zoals bij het te
realiseren gezondheidscentrum in het winkelcentrum, bleken onbespreekbaar wat merkwaardig
te noemen is.
Conclusie
Als de drie verschillende bouwplannen van elkaar losgekoppeld worden, kan de
startnotitie gehandhaafd blijven.
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4 Werkwijze
4.1 AANLEIDING
In oktober 2006 wordt de Klankbordgroep Jongkindlaan geconfronteerd met een plan van
Habion en De Vleugels om 50 appartementen van 100 m2 te bouwen in het groengebied en dat
de gemeente op dezelfde locatie een wijkknooppunt van 1200 m2 wil realiseren.
Dit voorstel is een enorme overschrijding van de Startnotitie en stuitte op grote weerstand, zelfs
het college vond de plannen te fors.
Het college blijft in de media, in de interne gemeentelijke stukken en naar de gemeenteraad
telkens over een ‘braakliggend bouwterrein’ spreken als men het over het officiële stuk groen
aan de Jongkindlaan heeft.
Op 12 december 2006 besluit het college van Burgemeester en Wethouders:
1. Aan de commissie SOB te vragen of men bereid is om ten behoeve van de ontwikkeling
van een wijkknooppunt en de modernisering van De Vleugels af te wijken van het in 1998
vastgesteld ruimtelijk kader voor planontwikkeling.
2. Indien de commissie daartoe bereid is, voor te stellen dat het college in overleg met
betrokken partijen Westerhout, De Vleugels en Habion en met inachtname van het recent
vastgestelde participatiebeleid zo mogelijk voor het zomerreces van 2007 een nieuw
conceptkader aan de commissie zal voorleggen.
3. Op basis van het dan door de onder punt 2. genoemde partijen ontwikkeld plan te besluiten
of de integraliteit van het gehele plan voldoende aanleiding vormt om af te wijken van het
grondbeleid, waardoor de grond niet in concurrentie, maar direct aan Habion kan worden
uitgegeven.
4. Alle nieuw te bouwen woningen als woningen met een zorgindicatie aan te merken.

4.2 VERANDERDE SAMENSTELLING
De verantwoordelijke projectleider de heer Rol blijft aan maar wordt in overleggen met de
Klankbordgroep, de Workshops en de Buurtbrede bijeenkomsten, zonder opgaaf van reden,
vervangen door projectleider de heer Sluijter.
Wethouder Binnendijk (Ruimtelijke Ordening) wordt vervangen door wethouder Van Veen
(Zorg) omdat het niet om een bouwproject zou gaan maar om zorgverlening.

4.3 INBRENG KLANKBORDGROEP
De Klankbordgroep is vanaf 1997 voor alle overleggen uitgenodigd door de gemeente en is een
volwaardige gesprekspartner.
De Klankbordgroep is van mening dat gezamenlijk tot een gedragen oplossing gekomen moet
worden zoals dat ook bij de Résidence Hoevervaart gebeurd is.
Op advies van de Klankbordgroep is een stuk van het terrein aan de Jongkindlaan gereserveerd
voor toekomstige uitbreiding van intramurale zorgunits van De Vleugels.
Klankbordgroep is bereid zorgappartementen toe te staan, hoewel dit geen uitbreiding van de
intramurale zorg van De Vleugels is. Ook is men bereid hoger te bouwen dan startnotitie tot
drie bouwlagen en een beperkte overschrijding van 30 bij 30 meter voor te leggen aan de
achterban.
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4.4 VOORSTELLEN
Van meet af aan heeft de Klankbordgroep erop aangedrongen de onjuiste verbinding tussen
modernisering van De Vleugels en uitbreiding van het restaurant los te koppelen van de
realisatie van zorgappartementen en de zoeklocatie voor een wijkknooppunt.
In eerste instantie gaven Westerhout, De Vleugels en de gemeente aan dat de wegvallende 32
intramurale zorgkamers vervangen moesten worden door de bouw van units aan de
Jongkindlaan. Voor zorgkamers staat een grootte van circa 50 m2. Het restaurant zou uitgebreid
worden en het gebouw zou met een loopbrug verbonden worden met De Vleugels.
Eerste voorstel
Op 13 januari 2007 heeft de Klankbordgroep haar eerste voorstel ingediend.
Het te bebouwen grondoppervlak is 30 bij 30 ofwel 900m2. Het aantal bouwlagen is 2½ ofwel
één laag verdiept en twee lagen boven de grond. Er is 1800 m2 beschikbaar. De 32 kamers van
50 m2 beslaan 1600 m2 zodat er 200m2 is voor gezamenlijke ruimte.
De uitbreiding van het restaurant levert 300 m2 op er daarnaast is er nog 900 m2 beschikbaar in
de verdiepte laag aan de Jongkindlaan ofwel samen de gestelde 1200 m2 voor een
wijkknooppunt. Omdat het aantal zorgkamers hetzelfde blijft, is hiervoor geen extra
parkeerruimte nodig. Voor het wijkknooppunt is het advies de bestaande parkeerruimte achter
De Vleugels beperkt uit te breiden zodat de groene buitenruimte tussen het bouwplan en de
Résidence Hoevervaart versterkt kan worden, bijvoorbeeld door een parkje. Houd de bouwstijl
en kleur hetzelfde als De Vleugels.
Dit voorstel is niet serieus besproken door de gemeente en de projectontwikkelaar Habion.
Ontwikkelingen
Tijdens het overleg en uit onderzoek kwamen er gedurende het traject diverse feiten aan het
licht. Onderstaand een kort overzicht.
Bouw zorgkamers niet mogelijk
Er werd bekend dat het niet toegestaan is nieuwe zorgkamers te realiseren wegens
overheidsbeleid. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen
(aanpassing eigen woning) en dat zorg aan huis wordt geleverd. Dit beleid zal alleen maar
toenemen. Doel is het aantal zorgkamers te verminderen. Een onderdeel om dit te bereiken is
dat er geen nieuwe zorgkamers gebouwd mogen worden. Ook niet ter vervanging van
wegvallende bestaande zorgkamers.
Modernisering los van te bouwen zorgappartementen
Tijdens diverse gesprekken met De Vleugels bleek de door de gemeente geschetste relatie
tussen de nieuwbouw en de modernisering niet te bestaan. Het voortbestaan van De Vleugels is
niet afhankelijk van de nieuwbouw: De Vleugels kan ook zonder deze nieuwbouw voldoende
zorg in de wijk leveren om voort te blijven bestaan. De noodzaak van 32 zorgunits of
appartementen op deze locatie kwam te vervallen.
Wijkknooppunt fors kleiner
Nadat helder werd wat een wijkknooppunt inhield, gaf de gemeente aan dat er geen 1200 m2
nodig was maar dat circa 500 tot 700 m2 ook voldoende was voor een wijkknooppunt. De
omvang was ook nog eens afhankelijk van het aantal ondernemers dat wilde instappen. De
gemeente heeft naarstig naar deze ondernemers gezocht. Indien er onvoldoende animo bij de
ondernemers was, zou de gereserveerde ruimte voor het wijkknooppunt gewoon woningbouw
worden.
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Wijkknooppunt bij gezondheidscentrum
Onderdeel van een wijkknooppunt is onder andere een gezondheidscentrum. De
Klankbordgroep werd geïnformeerd dat bij de ‘revitalisatie’ van Shopping Centre De Hoef er
nog 1000 m2 beschikbaar was boven de apotheek. Er bleken gesprekken te lopen voor een
AHOED (Apotheek Huisartsen Onder Een Dak) met eventueel fysiotherapie. Dan nog bleef er
veel ruimte over waar een wijkknooppunt naadloos bij in kon schuiven.
Bestaande voorzieningen handhaven
Het bestaande Buurthuis Alkmaar West organiseert veel activiteiten voor jong en oud en zou
veel klandizie verliezen als dit naar het wijkknooppunt zou gaan.
In Alkmaar West zijn ook veel verspreide zorgvoorzieningen die door centralisatie een
verarming voor de wijk als geheel zouden betekenen.
Wijkknooppunt in het winkelcentrum
Een representatief onderzoek toonde aan dat 91% van de wijkbewoners het wijkknooppunt niet
in of bij De Vleugels wil hebben maar in het winkelcentrum, dat de meest geschikte locatie is.
(zie Bijlage 2: Enquête locatie wijkknooppunt, blz 46)
Het is centraler gelegen, goed bereikbaar met openbaar vervoer, er is voldoende parkeerruimte
en mensen zijn er toch al voor boodschappen of een bezoek aan de apotheek en/of de AHOED.
In de wijk Daalmeer was dit juist de doorslaggevende reden voor de gemeenteraad om het
wijkknooppunt in het winkelcentrum te plaatsen en niet elders in de wijk.
In de Regionale Woonvisie staat dat er aan de Jongkindlaan een realistische plancapaciteit is
van 15 appartementen. Voor het voortbestaan van De Vleugels is (omvangrijke) woningbouw
niet noodzakelijk. Van primair belang is dat de Vleugels kan moderniseren.
Tweede voorstel
Koppel de bouwplannen los en besluit als eerste tot modernisering en uitbouw van het
restaurant. Zo kunnen de bestaande voorzieningen in de Vleugels versterkt worden.
Integreer het wijkknooppunt in het gezondheidscentrum in het winkelcentrum.
Gegeven het bestaande beleid is er 1800 m2 beschikbaar voor 15 appartementen ofwel 120 m2
per appartement. Vanwege de 2½ bouwlaag is er ruimte om verdiept te parkeren voor circa 27
auto’s en ruimte voor berging waardoor er ruim voldaan wordt aan de parkeernorm.
Waardeer de bestaande groene zones op (verbindingszone tussen Egmonderhout en
Alkmaarderhout) en leg een parkje aan met lage boompjes tussen de appartementen en de
Résidence Hoevervaart.
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4.5 PARTICIPATIE
De rol van de Klankbordgroep Jongkindlaan is vanaf de oprichting die van begeleidingsgroep
(co-produceren). De Klankbordgroep Jongkindlaan is voor alle bouwplannen een volwaardige
gesprekspartner van de gemeente, projectontwikkelaars en Westerhout/De Vleugels.
De Klankbordgroep, gemeente, projectontwikkelaar en De Vleugels hebben in oktober 2005
‘harde’ afspraken gemaakt over de bouwplannen die projectontwikkelaar Habion hier zou
ontwikkelen. Hier kan niet aan getornd worden aldus het college.
Jaar lang geen informatie
De projectontwikkelaar zou uiterlijk in januari 2006 met uitgewerkte plannen komen. Toen er
niets kwam heeft de Klankbordgroep Jongkindlaan de gemeente meermalen gevraagd wat de
status en voortgang was van de plannen en verzocht de Klankbordgroep op de hoogte te
houden van relevante ontwikkelingen. Echter zonder resultaat.
Ruim een jaar later, in november 2006, werd de Klankbordgroep Jongkindlaan onaangenaam
verrast door de plotselinge koerswijziging van het college en projectontwikkelaar om veel meer
en hoger te willen bouwen dan overeengekomen was, door de gemeenteraad was vastgelegd en
door het vorig college nog als onbespreekbaar werd betiteld.
Gezien de forse overschrijding van alle vastgelegde afspraken kon de Klankbordgroep
Jongkindlaan, als vertegenwoordiger van de omwonenden, niet akkoord gaan met dit plan.
Afwijzing plannen
Na raadpleging van de achterban en afwijzing van de plannen door de Klankbordgroep
Jongkindlaan (mede omdat de plannen ook strijdig zijn met besluiten van de gemeenteraad)
heeft het college zich gewend tot de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer met
het verzoek of men bereid is, ten behoeve van een wijkknooppunt, het college toestemming te
geven af te mogen wijken van het vastgesteld ruimtelijk kader (Startnotitie). De commissie
heeft niet besloten dat het ruimtelijk kader losgelaten mocht worden maar heeft het college wel
toestemming gegeven nogmaals met de betrokken partijen om de tafel te gaan om te
onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor bebouwing met in het achterhoofd de
Startnotitie.
Klankbordgroep neemt initiatief
Omdat er van gemeentekant vervolgens niets gebeurde heeft de Klankbordgroep Jongkindlaan
het initiatief genomen en een gesprek aangevraagd met wethouder Binnendijk en een agenda
opgesteld. Uiteindelijk is in De Vleugels een gesprek geweest met wethouder Van Veen die
namens het college sprak en geassisteerd werd door twee secondanten de heren Sluijter en Van
der Gaag.
Twee verslagen van hetzelfde gesprek
Het gespreksverslag dat door de Klankbordgroep gemaakt is is voorgelegd aan de deelnemers
ter goedkeuring. Er volgde geen wijzigingsvoorstellen waarop de Klankbordgroep
Jongkindlaan dit verslag definitief gemaakt heeft.
Opeens bleek de heer Sluijter zelf ook een verslag gemaakt te hebben waarmee de
Klankbordgroep zich beslist niet kon vereenzelvigen.
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Wijzigingsvoorstellen vanuit de Klankbordgroep werden genegeerd door de heer Sluijter zodat
er twee verslagen zijn van hetzelfde gesprek:
1. Verslag van de Klankbordgroep waarop geen afwijzing is.
2. Verslag van de gemeente waarmee de Klankbordgroep niet akkoord is.
De heer Sluijter wilde in eerste instantie alleen zijn afgekeurde verslag opnemen in het archief
en weigerde het goedgekeurde gespreksverslag van de Klankbordgroep op te nemen.
Uiteindelijk heeft de wethouder besloten dat beide verslagen opgenomen zullen worden.
Eindverantwoordelijken buiten schot
Sinds het eerste gesprek met het college heeft de Klankbordgroep Jongkindlaan niets meer
vernomen van de projectleider de heer Rol en van wethouder Binnendijk.
Wethouder Van Veen trad op als voorzitter en de heer Sluijter maakte de notulen en werd
ondersteund door de heer Van der Gaag.
Klankbordgroep opzij gezet
De wethouder gaf aan niet met de Klankbordgroep Jongkindlaan, die de bewoners
vertegenwoordigt, te willen spreken maar met de bewoners zelf. Daarnaast zou de
Klankbordgroep Jongkindlaan wel in overleg geïnformeerd blijven.
Doel van deze aanpak was om de Klankbordgroep te passeren en via buurtbrede bijeenkomsten
en workshops te proberen draagvlak te creëren voor de bouwplannen.
Er werd door de gemeente een tweesporenbeleid uitgestippeld: overleg met de Klankbordgroep
en overleg met bewoners in een workshop.
Participatiegraad van co-produceren naar toehoorder
In eerste instantie was de participatiegraad van de Klankbordgroep door de heer Sluijter, van
co-produceren (niveau 4) teruggebracht tot toehoorder (niveau 1) bij de buurtbrede
bijeenkomsten en workshops. De Klankbordgroep mocht haar mening niet geven bij de
buurtbrede bijeenkomsten en alleen als observant aanwezig zijn bij de workshops.
Omdat de meeste Klankbordleden direct omwonenden waren kon hij dit standpunt niet
handhaven en heeft wethouder Van Veen de leden van de Klankbordgroep Jongkindlaan de
ruimte gegeven haar mening te kunnen geven bij de buurtbrede bijeenkomsten en toestemming
gegeven om mee te doen aan de workshops.
De wethouder als onafhankelijke voorzitter
De Klankbordgroep drong aan op een onafhankelijk voorzitter. Na een conflict, dat ook de pers
gehaald heeft, werd de Klankbordgroep ontboden op het stadshuis door wethouder van Veen.
De wethouder gaf aan dat het college op haar strepen zou gaan staan als de Klankbordgroep bij
haar mening zou blijven en buiten de betrokken partijen om de media op zou zoeken of aan zou
dringen op een externe onafhankelijke voorzitter. Alleen zijn voorzitterschap zou een basis
kunnen vormen voor constructief overleg. De gemoederen werden gesust en de
Klankbordgroep gaf aan voorlopig akkoord te gaan met de wethouder als onafhankelijk
voorzitter.
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Gemeente tóch architect van de workshops
Omdat de uitkomst van de buurtbrede bijeenkomsten en workshops voor de Klankbordgroep
voorspelbaar was heeft de Klankbordgroep de aanpak van de gemeente sterk afgeraden. De
plannen werden desondanks doorgezet waardoor er bijna een jaar vertraging ontstaan is.
Op de vraag wiens idee de workshops was verwees de heer Sluijter naar de projectontwikkelaar
die de uitnodigingen verstuurd had. Pas toen de Klankbordgroep doorvroeg naar van wie het
idee kwam erkende wethouder Van Veen dat het idee van de heer Sluijter zelf afkomstig was.
Bewonersenquête niet onafhankelijk
De gemeente heeft de vragenlijst voor de bewonersenquête en bedrijvenenquête vooraf aan de
Klankbordgroep toegestuurd.
De Klankbordgroep heeft kritische vragen gesteld over de eenzijdig opgestelde vragenlijst en
verzocht de bewonersenquête door een erkend extern bureau uit te laten voeren om
belangenverstrengeling te voorkomen. Vragen zouden dan gezamenlijk met de betrokkenen en
niet eenzijdig door de gemeente opgesteld worden en de uitkomsten zouden door het
onafhankelijke externe bureau geïnterpreteerd worden.
De door de gemeente opgestelde vragen bleken voorgedefinieerd en erg sturend. De
Klankbordgroep heeft in een schrijven forse kritiek geuit op deze aanpak en om aanpassing van
de vragen en de werkwijze verzocht. Dit verzoek bleek onbespreekbaar bij de projectleider en
het college.
Ook het verzoek aan het college om een vraag op te nemen over de gewenste locatie voor een
wijkknooppunt is niet gehonoreerd.
Geen eindrapport bewonersenquête
De Klankbordgroep heeft eind juni, enkele dagen voor de vergadering, per e-mail een fors
bestand ontvangen met de voorlopige resultaten van de bewonersenquête Aan deze voorlopige
gegevens mochten echter geen conclusies verbonden worden aldus de gemeente. Alleen op het
definitieve rapport konden opmerkingen gemaakt worden.
Tijdens het schrijven van dit rapport, vijf maanden later, is er nog steeds geen definitief rapport
overhandigd aan de Klankbordgroep zodat zij nog steeds niet inhoudelijk kan reageren op de
bewonersenquête.
Onjuiste gemeentelijke voorlichting
Afgesproken was dat alleen met instemming van alle partijen informatie naar buiten gebracht
zou worden. Om de buurt te informeren zou er een nieuwsbrief komen die gezamenlijk
opgesteld zou worden. Vanuit de Klankbordgroep zouden er twee deelnemers zijn. De heer
Sluijter trok echter het schrijven naar zich toe: de gemeentelijke afdeling communicatie zou een
conceptbrief maken waarop alle betrokkenen wijzigingsvoorstellen in konden dienen.
De Klankbordgroep constateerde vele onjuistheden in de brief, heeft wijzigingsvoorstellen
ingediend en gaf aan geen toestemming te geven om deze brief zonder de wijzigingen te
verzenden.
De heer Sluijter negeerde alle wijzigingsvoorstellen en heeft zonder toestemming van de
Klankbordgroep de ‘Nieuwsbrief modernisering De Vleugels’ in de wijk laten verspreiden
waardoor er onjuiste en gekleurde informatie naar buiten kwam.
De maat was nu vol voor de Klankbordgroep. Zij informeerde eind juli 2007 de gemeenteraad
en de pers over de gang van zaken en stelde het persbericht op: ‘Onjuiste voorlichting omtrent
Jongkindlaan’.
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Onjuiste notulen
Er bleven problemen met de gespreksverslagen van de heer Sluijter zodat aangedrongen werd
op een onafhankelijke notulist.
De gemeente weigerde wijzigingen door te voeren in de conceptnotulen. De redenatie was dat
wijzigingsvoorstellen in de volgende notulen opgenomen zouden worden.
De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft tevergeefs geprotesteerd tegen deze aanpak van de
gemeente. De Klankbordgroep is van mening dat alleen definitieve (getekende of per e-mail
goedgekeurde) verslagen opgenomen dienen te worden in het archief zodat achteraf duidelijk is
wat de status is van de notulen en er geen documenten opgenomen worden die onjuist zijn of
bij een van de partijen niet bekend zijn.
Overleg met de coalitievoorzitters
Gezien alle commotie hebben de fractievoorzitters van de coalitie het initiatief genomen voor
een gesprek met de Klankbordgroep Jongkindlaan. De fractievoorzitters van het CDA, VVD en
PvdA waren bij het gesprek, dat 23 augustus 2007 plaatsvond, aanwezig. GroenLinks had
aangegeven verhinderd te zijn.
De Klankbordgroep heeft vragen gesteld aan de coalitie. De coalitie heeft de beantwoording
van de vragen door wethouder Van Veen in een verslag vastgelegd.
Het verzoek voor een onafhankelijke notulist werd ingewilligd. Op de vraag naar de reden
waarom een wijkknooppunt perse in De Vleugels moet komen zou de wethouder later
terugkomen: aangegeven werd dat het besluit door de gemeenteraad genomen is. Op de vraag
hoeveel woningen er gerealiseerd zouden worden is geen antwoord gegeven. Kort daarop werd
bij de presentatie van de plannen, die de projectontwikkelaar in samenwerking met de
gemeente gemaakt had, aangegeven om hoeveel woningen het zou gaan, hoe hoog het zou
worden en wat het volume zou zijn.
Verwerpen verslag onafhankelijk notulist
De Klankbordgroep Jongkindlaan was erg blij met de komst van onafhankelijke notulisten.
Deze verslagen gaven veel beter weer wat er gezegd werd. Ook werden de verslagen
opgenomen zodat achteraf geen problemen meer zouden ontstaan over wat er precies wel of
niet gezegd was.
De projectontwikkelaar en de gemeente waren minder blij met deze verslagen. De heer Sluijter
van de gemeente en de heer Donkersloot van Habion (projectontwikkelaar) wilden een goed
verslag van een onafhankelijke notulist ongeldig verklaren omdat deze in hun ogen een
verkeerde voorstelling van zaken gaf.
Notulen niet beluisteren
Op een gegeven moment waren er verkorte notulen waarin de Klankbordgroep zich niet
herkende. Er werden losstaande zaken onjuist samengetrokken. De Klankbordgroep heeft aan
de onafhankelijke notulist gevraagd de band te mogen beluisteren om te achterhalen wat er
precies gezegd was. Dit werd echter niet toegestaan omdat de gemeente de opdrachtgever was.
De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft vervolgens aan de wethouder gevraagd om het
gespreksverslag, in zijn aanwezigheid, te mogen beluisteren om te kunnen verifiëren wat er
precies gezegd was. Dit verzoek werd door de wethouder afgewezen. De Klankbordgroep
moest uitgaan van hun geheugen betreffende wat er wel of niet gezegd was.
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Notulen niet aangepast
De heer Sluijter verzorgde de verspreiding van de verslagen. In de laatste vergadering, die
noodgedwongen plaats vond in de Herfstvakantie, is afgesproken dat op en aanmerkingen van
de laatste notulen verwerkt zouden worden en dat de aangepaste notulen naar de betrokkenen
verzonden zouden worden. Ondanks herhaalde verzoeken, met ontvangstbevestiging, weigert
de heer Sluijter in te gaan op het verzoek van de Klankbordgroep de uiteindelijke notulen aan
de Klankbordgroep toe te zenden.
De Klankbordgroep heeft inmiddels het vertrouwen in de heer Sluijter verloren.
Informatievoorziening
De informatievoorziening vanuit de gemeente was verre van optimaal. Te vaak werden te veel
documenten tegelijkertijd enkele dagen voor een vergadering gemaild.
Hierdoor hadden de leden van de Klankbordgroep, die in tegenstelling tot de gemeente uit
vrijwilligers bestaat die overdag hun eigen werk hebben, vaak onvoldoende tijd de documenten
te printen, te lezen en te beoordelen.
Stukken te laat
Meermalen heeft de Klankbordgroep Jongkindlaan aangegeven, conform het Participatiebeleid,
twee weken voor een vergadering de stukken die bestudeerd moeten worden op papier in hun
bezit te willen hebben. Helaas gebeurde dit niet.
Werkdruk
De werkdruk was voor de leden van de Klankbordgroep soms erg hoog. Er waren perioden dat
er elke week in de avonduren met de gemeente vergaderd moest worden. Tevens diende nog
onderling overleg plaats te vinden tussen de leden van de Klankbordgroep en contact en
afstemming onderhouden te worden met de achterban. Naast het werk overdag en de normale
sociale verplichtingen is dit voor vrijwilligers een welhaast onmogelijke opgave.
Eigen planning
In augustus lag het hele overleg met de Klankbordgroep Jongkindlaan vele weken plat omdat
de projectontwikkelaar en de gemeente, veel langer dan gepland, tijd nodig hadden om de
plannen gezamenlijk te ontwikkelen.
Vakantie afbreken
In september en oktober was de werkdruk weer onevenredig hoog om de gemeentelijke
planningen te halen. Zo werd de laatste bijeenkomst in de Herfstvakantie gepland omdat de
wethouder anders geen tijd had. Hiervoor moest een deelnemer van de Klankbordgroep zijn
vakantie vroegtijdig afbreken.
Ongelijke behandeling
De gemeente en projectontwikkelaar hebben het traject lange tijd vertraagd. Gestelde
beantwoordings- en oplevertermijnen werden met vele weken overschreden.
Zo was de deadline voor het bouwplan van de projectontwikkelaar gesteld op 26 oktober 2007.
Dit stuk werd uiteindelijk bijna vier weken later op 21 november ’s avonds bezorgd.
De Klankbordgroep zag geen kans dit adviesrapport in enkele dagen en avonden in elkaar te
zetten mede gezien de extra verplichtingen voor werk en privé in verband met Sinterklaas.
Zij heeft enkele dagen uitstel gevraagd, tot en met zondag 9 december, zodat zij in het
weekeinde de laatste hand kon leggen aan dit rapport. Helaas is dit niet gehonoreerd door het
college. Er werd ½ dag uitstel verleend tot 6 december 09:00 uur.
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Buurtbrede bijeenkomsten
Er zijn twee buurtbrede bijeenkomsten geweest. Bij de eerste buurtbrede bijeenkomst mochten
van de heer Sluijter in eerste instantie alleen de projectontwikkelaar Habion, De Vleugels,
zorgcentrum Westerhout en de gemeente presentaties houden. Na escalatie en ingrijpen van de
wethouder mocht ook de Klankbordgroep, die ook participant is, haar mening geven.
Geen publicatie presentaties
Met de gemeente is afgesproken dat de presentaties bij het verslag gevoegd zouden worden en
zou worden verspreid aan alle bezoekers en belanghebbenden.
De gemeente kwam later eenzijdig terug op deze afspraak. Het toevoegen van de presentaties
zou te veel papier kosten. De heer Sluijter stelde voor de presentaties op internet te zetten en in
het verslag het internetadres op te nemen waar de presentaties te vinden zouden zijn.
Er kwam geen internetadres in het verslag en ook is de presentaties niet door de gemeente op
internet gezet.
Ontevreden
Bij de tweede en laatste buurtbrede bijeenkomst werd de Klankbordgroep Jongkindlaan in
eerste instantie weer buiten de presentaties gehouden door de heer Sluijter. Dit werd gelukkig
wederom gecorrigeerd.
Tijdens deze buurtbrede bijeenkomst verliet meer dan de helft van de bezoekers voortijdig de
zaal. Zij waren ontevreden over de bouwplannen, de gang van zaken en het niet beantwoorden
van gestelde vragen. De Klankbordgroep Jongkindlaan werd wel gecomplimenteerd met haar
presentatie en de uiteenzetting van de feiten.
De Klankbordgroep Jongkindlaan is van mening dat de geloofwaardigheid en integriteit van de
gemeente door de opstelling van de gemeente bij de buurtbrede bijeenkomsten een flinke deuk
opgelopen hebben.
Workshops
Voor de workshops was de Klankbordgroep niet uitgenodigd, in eerste instantie mocht ze
slechts als toehoorder aanwezig zijn. Na interventie mocht de Klankbordgroep uiteindelijk wel
haar stem laten horen.
De voorwaarden voor deelname aan de workshops waren echter strikt: er mocht niet gesproken
worden over de bouwhoogte, bouwvolume, alternatieve locaties voor het wijkknooppunt, het
voorstel van de Klankbordgroep en het nut en de noodzaak van de bouwplannen.
Tijdens de workshops stelde gemeente onder meer dat de Startnotitie niet meer geldig was, dat
deelname aan participatie een gunst van het college is en dat het college zelf wel zou kunnen
bepalen wat er op deze locatie komt.
Verwerpen bouwplan
Op initiatief van de workshopleden is een verklaring getekend (zie Bijlage 4: Verklaring
Workshopdeelnemers, blz. 52) waarin de workshopleden de gepresenteerde bouwplannen aan
de Jongkindlaan verwerpen omdat zij geen recht doen aan de resultaten van de workshops en
de gemaakte afspraken.
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5 Resultaten
Tijdens de workshops en overleg mocht niet gesproken worden over startnotitie, bouwhoogte
of bouwvolume.
Het nut en de noodzaak om af te wijken van de startnotitie is niet aangetoond.
Alternatieve plannen vanuit omwonenden en de Klankbordgroep waren onbespreekbaar.
De gemeente was, in tegenstelling tot de Klankbordgroep, niet bereid naar een compromis te
zoeken. Het plan bleef ongewijzigd.

5.1 NUT EN NOODZAAK
De Startnotitie is bestaand beleid. Wat zijn de valide redenen om eventueel af te wijken van de
Startnotitie?
Habion heeft in 2005 ingestemd om binnen de startnotitie appartementen te bouwen en
aangegeven een plan te ontwikkelen dat aan de Startnotitie voldoet en dit aan de
Klankbordgroep voor te leggen.
5.1.1 Modernisering
De modernisering van De Vleugels vindt geheel binnen het bestaande gebouw plaats en staat
geheel los van de Startnotitie.
Ruim voor de verbouwing dient een opnamestop plaats te vinden. Tijdens de verbouwing
zullen circa 50 cliënten elders gehuisvest moeten worden. De Vleugels is onderdeel van
Westerhout. Westerhout zelf is weer onderdeel van een nog grotere zorgverlener. Opvang van
cliënten zal geen problemen opleveren.
Conclusie: De modernisering van De Vleugels houdt geen verband met de Startnotitie.
5.1.2 Zorgappartementen
De aangevoerde reden dat zonder de bouw van nieuwe zorgappartementen De Vleugels failliet
zou gaan is onjuist. Het college geeft zelf aan dat het Wijkknooppunt de reden is om af te
wijken van de Startnotitie. De opdracht luidde dat appartementen binnen de Startnotitie
gebouwd zullen gaan worden. Door de modernisering van De Vleugels wordt het aantal
cliënten van 100 teruggebracht naar 68. Van het zorgkantoor mag De Vleugels aan niet meer
dan 100 cliënten zorg verlenen. Dit is aangevoerd als reden waarom er geen zorg aan De
Résidence en aan de aanleunwoningen geleverd kon worden.
Er mogen van de overheid geen nieuwe kamers gebouwd worden. Dit houdt in dat De Vleugels
voor de 32 plaatsen andere zorg moet gaan leveren conform het beleid dat mensen zo lang
mogelijk thuis zorg moeten ontvangen.
Deze zorg kan geleverd worden aan de 80 aanleunwoningen en aan de 34 appartementen van
Résidence Hoevervaart. Ook kan de zorg die nu in de wijk geleverd wordt, uitgebreid worden.
Indien er appartementen gebouwd worden aan de Jongkindlaan kan hier uiteraard ook zorg aan
geleverd worden. Het is echter onjuist dat daarvoor 39 appartementen gebouwd moeten
worden. De Vleugels heeft aangegeven dat ook zonder de bouw van appartementen er
voldoende zorg geleverd kan worden in de wijk, De Résidence en de aanleunwoningen voor
het voortbestaan van De Vleugels.
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Bovendien is het overheidsbeleid erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen, desnoods met aanpassing van de eigen woning. Alleen nog met een indicatie wordt
men aangewezen op een ‘verzorgingstehuis’ met intensieve zorg. Door dit beleid zal de vraag
naar zorg in de eigen woonomgeving (thuis) alleen maar stijgen.
Vastgesteld is dat er een groot overschot is aan dure huur- en koopappartementen (Buck
rapport): De behoefte aan grondgebonden seniorenwoningen (categorie 1) is veel groter.
‘Huisvesting ouderen met zorg is geen probleem’: volgens wethouder Van Veen (bron
Alkmaarsche Courant 07-04-2007)
Conclusie: Appartementen zijn geen reden om af te wijken van de Startnotitie.
5.1.3

Wijkknooppunt

Definitie wijkknooppunt
Een wijkknooppunt verbindt functies zoals welzijn- en winkelvoorzieningen en bijvoorbeeld
een gezondheidscentrum. Het wijkknooppunt is een herkenbare plek waar burgers voor allerlei
diensten en activiteiten terechtkunnen.
Zoeklocatie
Het college geeft aan dat het onderzoek voor een zoeklocatie voor een wijkknooppunt in
De Vleugels aanleiding is om eventueel af te wijken van de Startnotitie.
Dit is volgens het college nodig omdat een wijkknooppunt niet in De Vleugels kan en omdat de
Startnotitie een wijkknooppunt niet toestaat op deze locatie.
Er zijn echter voldoende alternatieve locaties waar een wijkknooppunt kan komen. Genoemd
zijn onder andere het centraler gelegen Winkelcentrum waar het naadloos zou passen bij het
gezondheidscentrum, Het Heem dat medio 2008 leeg zou komen te staan en het gebouw de
‘Bergerhoef’. Vooral het winkelcentrum voldoet aan de locatie voor een wijkknooppunt
gegeven de definitie. Dit was ook de reden om in Daalmeer voor een winkelcentrum te kiezen.
Draagvlak
Onderzoek wijst uit dat maar liefst 91% van de inwoners in Alkmaar West het wijkknooppunt
in het wínkelcentrum ‘Shopping Centre De Hoef’ wil hebben.
In tegenstelling tot de locatie aan de Jongkindlaan is hier zelfs ruimte vrij voor een
wijkknooppunt bij nota bene een gezondheidscentrum.
Het college wil echter het wijkknooppunt in De Vleugels om zo waarschijnlijk op omstreden
wijze massale nieuwbouw te plegen op een locatie die hiervoor niet bedoeld is. Dit stuit de
bewoners nog het meeste tegen de borst en verklaart waarom de gemeente een schijn
participatietraject opgezet heeft met ‘buurtbrede bijeenkomsten’ en ‘workshops’ om te
proberen draagvlak te creëren.
Het blijkt echter dat het draagvlak voor een wijkknooppunt in De Vleugels of in een ander
gebouw aan de Jongkindlaan ontbreekt. Er is een veel betere en centralere locatie waar WEL
ruimte is voor een wijkknooppunt.
De Klankbordgroep heeft de indruk dat het college alles in het werk stelt om een
wijkknooppunt op een andere locatie dan bij De Vleugels te ontmoedigen.
Conclusie: Een wijkknooppunt kan elders en is geen reden om af te wijken van de
Startnotitie.
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5.2 BOUWPLAN HABION
De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft ten aanzien van de toegezonden ‘bouwimpressie’ de
volgende opmerkingen.
Te bebouwen gebied
Allereerst is er tot aan de presentatie van de plannen door de architect onduidelijkheid geweest
over welk gebied men sprak als men het had over de appartementen aan de Jongkindlaan.
De Klankbordgroep Jongkindlaan is er vanaf 1998 altijd vanuit gegaan dat het bouwplan zich
beperkt tot het gebied waar de Paulusschool gestaan heeft ofwel het grasveld aan de
Jongkindlaan: perceel 6025 (zie Figuur 1: grondbezit, blz. 7).
Dit staat als zodanig ook in de Startnotitie beschreven.
Er bleek onduidelijkheid over het eigendom van de calamiteitenweg. Behoort dit tot
De Vleugels of is dit van de gemeente. Nadat de Klankbordgroep hier vragen over gesteld had
heeft de gemeente het overzicht van het grondbezit (blz. 7) overhandigd.
De Klankbordgroep heeft tijdens het overleg aangegeven dat zij van mening was dat alleen het
stuk van 30 bij 30 meter aan de projectontwikkelaar verkocht zou worden. Het overige gebied
zou officieel gemeentelijk groen blijven. Parkeren zou onder het gebouw plaatsvinden. Ook aan
de zuidzijde van de gemeentelijke calamiteitenweg zou ruimte zijn voor extra parkeerplaatsen.
Groenzone
Als alleen een klein gedeelte van perceel 6025 (grasland) bebouwd zou worden zou de groene
zone aan de zuidzijde van de calamiteitenweg uiteraard blijven bestaan. Ook de aanwezige
bomen aan de zuid én de noordzijde van de calamiteitenweg zouden blijven bestaan.
Een eventuele aanslag van de groenzone en het parkje rondom De Vleugels was uitgesloten
omdat dit ver buiten de scope van het project ligt.
Tijdens de workshops hebben omwonenden aangegeven een parkje te willen tussen de
nieuwbouw zoals vastgelegd in de Startnotitie en de Résidence Hoevervaart, voorzien van lage
boompjes en voldoende bankjes. De wandelpaden dienen wel voldoende breed te zijn zodat
rollators elkaar kunnen passeren.
Parkeren
Tijdens het overleg mocht niet over parkeren gepraat worden. Dit kwam op de laatste
workshopbijeenkomst als een donderklap bij heldere hemel. Er werd opeens niet meer
uitgegaan van parkeren binnen het te bebouwen gebied. Er was sprake van bebouwing van het
groengebied buiten het perceel 6025. Daarnaast kwamen er parkeerplaatsen is het groengebied
van De Vleugels.
Scope ver buiten de Startnotitie
Het steekt de Klankbordgroep Jongkindlaan dat noch de gemeente noch de projectontwikkelaar
helderheid wilde geven over het te bebouwen en het aan Habion te verkopen gebied terwijl
hierover blijkbaar wel afspraken gemaakt waren tussen de gemeente en de projectontwikkelaar.
Feit is dat in de Startnotitie alleen gesproken wordt over beperkte bebouwing van perceel 6025
terwijl bij de gepresenteerde plannen de bebouwing en het parkeren zich uitstrekt tot andere
percelen.
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5.2.1 Inleiding
Wat als eerste opvalt is dat hier geen sprake is van een concreet bouwplan maar alleen van
‘schetsen’. Deze schetsen zijn daarnaast erg misleidend.
Misleidende en foutieve schetsen
Op de voorpagina staat een overzicht met twee hogere gebouwen op de achtergrond. Dit is
onjuist en buiten proportie getekend om de forse hoogte van het plan te verdoezelen.
Het bouwplan is minstens even hoog als de Résidence Hoevervaart (linker gebouw) en veel
hoger (één tot 1½ verdieping) dan het gebouw aan de rechterkant dat minimaal 2 verdiepingen
hoger getekend is dan het in werkelijkheid is.
Deze misleidende en foutieve voorstelling is in het gehele plan doorgezet.
Modernisering wordt renovatie
Er zijn drie bouwplannen:
1. Modernisering van De Vleugels.
2. Bouw van zorgappartementen.
3. Zoeklocatie voor een wijkknooppunt.
Opeens valt onder de modernisering ook de bouw van appartementen. De lezer wordt bewust
op het verkeerde been gezet met de veronderstelling dat het een iets te maken zou hebben met
het ander. Uit overleg is gebleken dat het toch echt om drie losstaande plannen gaat.
Modernisering
De Klankbordgroep Jongkindlaan is voor modernisering van De Vleugels.
Bouw zorgappartementen
De Klankbordgroep is tegen het gepresenteerde buitenproportionele bouwplan.
De Klankbordgroep is voor bouw van appartementen volgens de bestaande beleidskaders.
Wijkknooppunt
De Klankbordgroep is tegen een wijkknooppunt op deze locatie omdat hiervoor de Startnotitie
terzijde geschoven wordt en er buitenproportioneel (tot 300%) meer en hoger gebouwd wordt
dan het bestaand beleid toestaat.
De Klankbordgroep is voor een wijkknooppunt in het Winkelcentrum, waar nota bene nog
ruimte vrij is, net zoals bijna alle bewoners in Alkmaar West willen (zie Bijlage 2: Enquête
locatie wijkknooppunt, blz. 46).
Zorgindicatie wordt zorgwoning
Het overheidsbeleid is om ouderen langer thuis te laten wonen en daar zorg te laten ontvangen.
Hierdoor zal de intramurale zorg moeten afnemen en de extramurale zorg (thuis) toenemen.
De complete zorg- en dienstverlening zal in de thuissituatie in de wijk verleend worden.
Binnen de vastgelegde inbreilocaties en nieuwbouw in de wijk wordt rekening gehouden met
levensloopbestendige woningen. Deze locatie Jongkindlaan is geen inbreilocatie.
De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft aangegeven, nu de afgesproken intramurale zorg hier
niet geleverd kan worden, binnen de bestaande afspraken appartementen met extramurale zorg
te realiseren.
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Terrein
Het terrein waar tijdens de participatie over gesproken is beslaat een deel van het grasveld aan
de Jongkindlaan. Het huidige plan overschrijdt het gehele perceel.
Plannen zorgwoningen
Er is tijdens de participatie niet gesproken over zorgwoningen met de mogelijkheid voor
24 uurs ondersteuning maar over appartementen met een zorgindicatie voor incidentele zorg.
De gestelde 24 uurs ondersteuning of verzorging wordt alleen geleverd in de Vleugels.
Er is helaas geen eenduidige definitie van het begrip ‘zorgwoning’. Het wordt (soms onterecht)
ook gebruikt voor de levering van lichtere zorg.
Zorgwoningen vallen vaak buiten de reguliere woningvoorraad.
Er is geen juiste invulling gegeven aan de uit de participatie gekomen mogelijkheden.
Sterker nog, er is geen rekening gehouden met deze uitkomsten.
Plannen wijkknooppunt
Een volwaardig wijkknooppunt bevat onder andere een gezondheidscentrum,
huisartsenpraktijk, fysiotherapeutpraktijk, winkels, et cetera.
Zaken die niet gerealiseerd kunnen worden bij De Vleugels maar straks wel aanwezig zijn in
het winkelcentrum de Hoef.
Ondernemers
Een beperkt aantal ondernemers heeft zich aangemeld als belangstellende via een speciale
‘ondernemersavond’. Eventuele vervolggesprekken vinden pas plaats in januari 2008 nadat er
meer zekerheid is over de huisvesting van het wijkknooppunt. Het aantal benodigde m2 wordt
niet bepaald door het aantal ondernemers. Aangegeven is dat als er onvoldoenden animo is
voor een wijkknooppunt de gereserveerde ruimte gewone woningen zullen worden.
Omvang
Er is gesproken over een minimale variant van maximaal 500 m2 omdat er een
gezondheidscentrum in het winkelcentrum komt. De aangeschreven huisartsen,
fysiotherapeuten en dergelijke kunnen nu immers geen deel meer uitmaken van het
wijkknooppunt omdat zij in het gezondheidscentrum komen in het winkelcentrum.
Er wordt voor het wijkknooppunt 650 m2 (circa 6 woningen) gereserveerd aan de Jongkindlaan
en 380 m2 in De Vleugels. De vraag rijst waar in De Vleugels deze ruimte is nu het restaurant
niet uitbreidt. Er was immers ook al geen ruimte voor opslag in een kamertje voor de
fysiotherapeut aan huis.
Splitsing wijkknooppunt
Het was niet mogelijk het wijkknooppunt te splitsen volgens de gemeente. Nu komt en in
De Vleugels aan het Terborchhof een stukje wijkknooppunt en in een ander gebouw aan de
Jongkindlaan (ingang Schelfhoutlaan) een ander stukje wijkknooppunt.
Blijkbaar is een wijkknooppunt tóch flexibel qua functies. Waarom worden de vrijstaande
ruimte in het winkelcentrum en de vrijkomende ruimte aan de Bergerhoef dan niet gebruikt?
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Participatie
De uitgangspunten en doelstelling van de workshop waren voor alle partijen helder:
Uit de workshop komt een nieuw kader waarbinnen de architect een gebouw
ontwerpt.
De uitkomsten van de workshop vormen het nieuwe kader waaraan de architect en dus ook
projectontwikkelaar en gemeente zich binden.
De nieuwe uitgangspunten vormen de randvoorwaarden voor eventuele overschrijding van de
startnotitie.
Als er onvoldoende draagvlak is voor de plannen gaan de plannen niet door.
Er is totaal geen draagvlak voor het ontwerp. Dit is niet verwonderlijk want het ontwerp staat
in geen verhouding tot de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Startnotitie en de resultaten
van de workshops.

Conclusie
- De schetsen zijn misleidend en soms zelfs foutief.
- Modernisering wordt renovatie en twee losstaande bouwplannen worden ten onrechte
onder één noemer ‘modernisering’ gebracht.
- Er is onduidelijkheid of er zorgwoningen of appartementen met zorgindicatie komen.
- De locatie is geen inbreilocatie maar lijkt wel zo gebruikt te worden.
- Er wordt fors hoger en meer bebouwd dan de Startnotitie toestaat.
- Er wordt op terreinen gebouwd die buiten de scope van de Startnotitie valt
- Het wijkknooppunt kan fors kleiner.
- Het is onduidelijk waar de 380 m2 voor een wijkknooppunt in De Vleugels vandaan
moet komen.
- Een wijkknooppunt kan blijkbaar wel gesplitst worden over losstaande gebouwen in de
wijk. Hiermee is er geen reden meer het winkelcentrum, Bergerhoef en overige panden
niet te betrekken voor invulling van de voorzieningen van een wijkknooppunt.
- De gemeente en de projectontwikkelaar handelen in strijd met de afspraken die gemaakt
zijn:
o Uit de workshop komt een nieuw kader waarbinnen de architect een gebouw
ontwerpt.
o Als er onvoldoende draagvlak is voor de plannen gaan de plannen niet door.
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5.2.2 Bouwstijl
Uitkomsten workshops
- Bouwstijl zoals bij De Vleugels zonder ‘composities van glas en staal’.
- Maximaal 3 bouwlagen trapsgewijs, geen hoogteaccenten.
- Realisatie uitbouw restaurant bij De Vleugels.
- Beperkte overschrijding van de Startnotitie bespreekbaar als het nut en noodzaak
hiervoor aangetoond wordt.
- Terras niet vol in de wind.
Gemeentelijke randvoorwaarden
Deze waren niet bekend bij de Klankbordgroep Jongkindlaan en de workshopdeelnemers.
Visie Habion
1. Getrapte hoofdvorm in 2 + 1 laag terugliggend aan Schelfhoutlaan en Jongkindlaan.
2. Compact bescheiden hoogteaccent in 5 lagen grenzend aan ‘het groene hart’.
3. Kleur en ‘stijl’ afgestemd op De Vleugels.
4. Een open midden voor ‘inkijk’, ‘doorwaadbaarheid’, ‘toegankelijkheid’.
Er is tijdens het overleg gesproken dat de balkons van De Vleugels erg ‘tochtig’ zijn. Er staat
dat uit participatie de behoefte is voor ‘grote, beschutte balkons’. Over het volume van balkons
is echter geen uitspraak gedaan.
De hoofdvorm voldoet aan de uitkomsten van de workshop en het overleg met de
Klankbordgroep Jongkindlaan: maximaal drie bouwlagen trapsgewijs.
De hoofdvorm is echter vele malen groter dan het gebied dat maximaal bebouwd zou worden.
Naast de ‘hoofdvorm’ is er ook nog een fors flatgebouw van 5½ bouwlaag (5 verdiepingen en
een verdiepte garage). Met ‘bescheiden’ en ‘grenzend aan groene hart’ wordt geprobeerd de
omvang, de enorme impact en de enorme overschrijding van het bestaand beleid te
verdoezelen.
Dat de kleur en stijl hetzelfde wordt als de Vleugels is niet na te gaan maar zal blijken uit de
bouwplannen. De Klankbordgroep Jongkindlaan heeft er het volste vertrouwen in dat dit wel
goed zal komen.
Het binnenterrein wordt afgesloten door een dak en voor de veiligheid ’s avonds afsluitbaar. In
hoeverre de ingang voor de bewoners voor publiek ‘geheel toegankelijk, open en doorwaadbaar
is’, is onduidelijk. Het lijkt erop de ingetekende ‘open stukken’ tocht in de hand werken.
Conclusies
Er wordt niet voldaan aan de onderstaande uitkomsten van de participatie:
- Maximaal 3 bouwlagen trapsgewijs, geen hoogteaccenten
Er wordt tot 5½ hoog gebouwd.
- Realisatie uitbouw restaurant bij De Vleugels
Het restaurant wordt niet uitgebreid.
- Beperkte overschrijding van de Startnotitie bespreekbaar als het nut en noodzaak
aangetoond wordt
De Startnotitie wordt met meer dan 300% overschreden in zowel bouwhoogte als
bouwvolume zonder dat hiervoor de noodzaak aangetoond is.
Wel is er sprake van beschutte balkons en bouwstijl zoals die van De Vleugels.
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5.2.3 Groen
Wat opvalt is dat gesproken wordt over participatie van het IVN met ‘de groene structuur
volgens het IVN’.
Het IVN heeft echter niet deelgenomen aan het workshopoverleg, het overleg met de
Klankbordgroep Jongkindlaan of de discussie bij de buurtbrede bijeenkomsten.
Wanneer en waar ‘geparticipeerd’ is met het IVN blijft volstrekt onduidelijk.
Wel heeft het IVN uit eigen beweging een mail gestuurd aan de Klankbordgroep Jongkindlaan
waarin zij aangeeft dat de voorgestelde kap strijdig is met de afspraken die gemaakt zijn met de
groenbeheerder en stadsecoloog van de gemeente. Het is juist de bedoeling dit unieke stuk
groen te versterken en een verbinding aan te leggen tussen de Alkmaarder Hout en de
Egmonder Hout.
Uitkomsten workshops
- De bestaande groene zones blijven staan en het groen wordt versterkt.
- Alleen het berkenboompje op het grasveld wordt gekapt.
- Aanleg van een parkje tussen de zorgappartementen en de Résidence Hoevervaart met
voldoende brede wandelpaden zodat mensen met rollators elkaar kunnen passeren.
Gemeentelijke randvoorwaarden
- Te kappen groen moet vervangen worden conform het Groencompensatieplan.
Redenering Habion
1. Het ontwerp is compacter vormgegeven waardoor ruimte ontstaat voor groen.
2. De dwarsstraat en parkeerplaatsen worden verwijderd. De parkeerplaatsen komen in de
parkeergarage of parkeerplaatsen op eigen terrein.
3. Er worden 6 bomen verplaatst of gekapt. Hier komen 7 bomen voor terug.
4. Om aan de parkeernorm te voldoen moet een klein gedeelte van het bestaande groen
worden opgeofferd.
5. Er zal in het ‘groene hart’ een hoogwaardig groengebied ontstaan.
De term ‘het ontwerp zal compacter vormgegeven worden’ slaat kan noch wal. Het hele gebied
wordt vol gebouwd. Hoezo compacter vormgegeven? Compacter dan wat?
Het plan is niet gewijzigd en is een zeer forse overschrijding van het bestaande beleidskader.
De bestaande groene zone aan de zuidzijde (7 meter met zaaizone voor de mussen) moet
wijken voor appartementen. De bomen aan de noordzijde van de calamiteitenweg moet wijken
voor de aanleg van de toegang tot de verdiepte parkeergarage.
De enige overgebleven bomen nabij de Résidence zullen hoogstwaarschijnlijk naderhand
gekapt worden in verband met de lichtinval zoals ook op het terrein van de Vleugels gebeurd
is. De gehele groene verbindingsstrook gaat hierdoor verloren.
De gehele bestaande groene strook met bomen en struiken zal moeten wijken voor het
bouwplan.
De calamiteitenweg moet blijven voor de hulpdiensten. De parkeerplaatsen in de parkeergarage
zijn voor de appartementen en kunnen geen compensatie vormen voor de plaatsen die
verdwijnen. De parkeerplaatsen ‘op eigen terrein’ komen in bestaand en hoogwaardig groen
naast het terrein en zijn bedoeld voor de appartementen.
Er verdwijnen 22 parkeerplaatsen die niet gecompenseerd worden op eigen terrein.
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Er moeten 6 bomen gekapt worden voor het gebouw en nog eens 7 voor de aanleg van de toerit
en parkeerplaatsen naast het gebouw. Buiten het plan bij de Terborchlaan moeten nog eens drie
bomen wijken voor extra parkeerplaatsen. Deze kun je niet (her)planten op de calamiteitenweg
of op posities waar al bomen staan (platanen).
Er worden zes bomen gekapt én zeven bomen ‘verplaatst’.
Je kunt geen bomen ‘verplaatsen’ naar posities waar al bomen staan.
Het is volstrekt onduidelijk waar deze bomen naar toe ‘verplaatst’ worden of hoe
groencompensatie plaatsvindt. Gesproken wordt over een ‘groen hart’ die grotendeels bestaat
uit reeds aanwezig groen van De Vleugels.
De calamiteitenweg dient gehandhaafd te blijven zodat er alleen veel hoogwaardig
groen verdwijnt dat nergens gecompenseerd kan worden.
Maar ook elders, ver van de bouwplannen aan de Jongkindlaan, wordt bestaand groen gekapt
voor extra parkeerplaatsen. Dit groen wordt ook niet gecompenseerd. .
Er is over gesproken dat later in overleg een groencompensatieplan overlegd zou worden. Dit is
echter niet gebeurd.
Het overzicht ‘huidige bebouwing’ op bladzijde 13 is onjuist. De bebouwing gaat over de
gehele groenstrook en beslaat zelfs nog een gedeelte van de calamiteitenweg.
Het overzicht van groen dat moet wijken is onjuist weergeven.
Er is geen valide Groencompensatieplan ter compensatie voor het verlies van het vele
hoogwaardige groen binnen én buiten het bouwplan.
Over de aanleg van het parkje tussen bebouwing en de Résidence met brede paden wordt niet
meer gerept. Dit ontbreekt geheel in het plan. Men spreekt wel over een ‘groen hart’ op een
gebied dat al groen is en waar de calamiteitenweg loopt. De calamiteitenweg moet blijven en
zelfs als dit stukje van de calamiteitenweg ‘groen’ wordt, ca 80 m2, kan dit nooit opwegen
tegen het vele hoogwaardig groen, geschat op meer dan 600 m2, dat binnen en buiten het
bouwplan moet wijken.
Conclusies
Het plan voldoet niet aan de volgende uitgangspunten:
- De bestaande groene zones blijven staan en het groen wordt versterkt
De geheel bestaande groenzone aan de zuidzijde zal verdwijnen voor de bouw.
Er wordt meer gekapt dan in de tekst aangegeven. ‘Verplaatsen’ van bomen op
posities waar al bomen staan is geen groencompensatie.
Zelfs bestaand groen buiten het ‘eigen terrein’ wordt gekapt voor
parkeervoorzieningen.
- Aanleg van een parkje tussen het bouwplan en de Résidence Hoevervaart
Er is geen ruimte voor een parkje tussen het bouwplan en de Résidence: het gehele
gebied wordt volgebouwd.
- Te kappen groen moet vervangen worden conform het Groencompensatieplan
Er is geen Groencompensatieplan getoond. Er verdwijnt veel meer hoogwaardig
groen dan er ooit ‘gecompenseerd’ kan worden.
- De calamiteitenweg moet blijven
De calamiteitenweg wordt opgeheven evenals de 22 bestaande parkeerplaatsen.
Deze parkeerplaatsen kunnen niet op eigen terrein gecompenseerd worden.
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5.3.4 Parkeren
Uitkomsten workshops
- Verdiept of ondergronds parkeren binnen het bouwplan.
- Beperkt extra parkeren aan calamiteitenweg mogelijk.
- Geen aantasting van aanwezige groenzones.
Gemeentelijke randvoorwaarden:
- Nieuwbouw voorziet in haar eigen parkeerbehoefte op eigen terrein.
- De parkeernorm voor een verpleeghuis is 0,6 parkeerplaats1 per wooneenheid.
- De parkeernorm voor een wijkknooppunt is niet gedefinieerd maar ligt tussen de 1,3 en
2,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak).
De parkeernorm voor een gezondheidscentrum is 1,3 parkeerplaats per 100 m2 BVO1 en
voor een Buurthuis met sociale voorzieningen 2,0 per 100 m2 BVO1.
- De parkeernorm voor (zorg)appartementen bedraagt 1,5 parkeerplaats tussen de 65 en
120 m2 BVO1.
- De parkeernorm voor aanleun- / bejaardenwoningen is volgens de oude regeling 0,8 m2
per wooneenheid.
Aanwezige parkeerruimte
Er zijn momenteel 21 parkeerplaatsen aan de voorkant van De Vleugels, 22 parkeerplaatsen
aan de achterkant van De Vleugels en 11 parkeerplaatsen bij de aanleunwoningen.
Momenteel zijn er 54 parkeerplaatsen waarvan maximaal 43 voor De Vleugels en 11
voor de aanleunwoningen.
Benodigde parkeerruimte
Voor de aanleunwoningen zouden er volgens de oude norm 80 x 0.8 is 64 parkeerplaatsen
moeten zijn. Er zijn er slechts 11. Een tekort van 53 parkeerplaatsen.
Voor de Vleugels nieuwe norm zou na modernisatie 68 x 0,6 is 41 parkeerplaatsen aanwezig
moeten zijn.
Voor de 39 appartementen zijn 39 x 1,5 is 59 parkeerplaatsen nodig.
Voor het wijkknooppunt van 1030 m2 zijn tussen de 13 en 20 parkeerplaatsen nodig.
In de voorgestelde nieuwe situatie zijn er tussen de 113 en 120 parkeerplaatsen nodig
voor De Vleugels, zorgappartementen, en het wijkknooppunt
Voor de aanleunwoningen zijn er 64 parkeerplaatsen nodig: het zijn er nu 11.
Redenering Habion
1. Er verdwijnen 22 parkeerplaatsen aan de calamiteitenweg.
2. Er komen 13 parkeerplaatsen vrij bij de modernisering van De Vleugels.
3. Er komen 20 verdiepte parkeerplaatsen.
4. Er komt een parkeerplaats voor 20 auto’s in een groenzone.
5. Er komt een parkeerplaats voor 11 auto’s in een groenzone.
6. Er komen 8 extra parkeerplaatsen in de huidige parkeerplaats.
7. Het is onbekend wie er in het wijkknooppunt komen dus hiervoor hoeven geen
parkeerplaatsen gereserveerd te worden.

1

Bron: Parkeernormen

2007-2015
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Er verdwijnen 22 bestaande parkeerplaatsen. Er komen geen 13 parkeerplaatsen vrij bij de
modernisering maar maximaal 2. Er blijkt bij de huidige parkeerplaats aan de noordzijde niet
meer ruimte te zijn dan 3 extra parkeerplaatsen en aan de zuidzijde liggen er ondergrondse
vuilcontainers. Geen 8 maar maximaal 3 plaatsen waar nu groengebied is.
Een netto tekort van 17 parkeerplaatsen.
Gepland is 20 ondergrondse parkeerplaatsen, 20 en 11 parkeerplaatsen op twee
parkeerterreinen die nu officieel groengebied zijn.
Totaal 51 nieuwe parkeerplaatsen waarvan 21 in groengebied.
De totale opbrengst is 51 minus 17 is 34 parkeerplaatsen
Voor de appartementen zijn 59 extra parkeerplaatsen nodig en voor het wijkknooppunt 13 tot
20 parkeerplaatsen. In totaal 72 tot 79 parkeerplaatsen.
Het netto tekort bedraagt 38 tot 45 parkeerplaatsen
Dit kan alleen opgevangen worden door een toename van de parkeerdruk aan de Jongkindlaan,
Schelfhoutlaan en Terborchlaan. De afspraak is dat parkeren op eigen terrein (onder het
gebouw) opgelost moet worden met de mogelijkheid voor beperkte uitbreiding van de
bestaande parkeervoorzieningen langs de calamiteiten weg.
Conclusies
Het parkeerplan voor modernisering van De Vleugels, bouw van de zorgappartementen en de
realisatie van het wijkknooppunt voldoet niet aan de volgende uitgangspunten:
- Voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernormen
Er is een tekort van 38 tot 45 parkeerplaatsen.
- Nieuwbouw voorziet in haar eigen parkeerbehoefte op eigen terrein
Er wordt op het terrein van De Vleugels gezocht naar extra parkeerruimte evenals
langs de Schelfhoutlaan.
- Verdiept of ondergronds parkeren binnen het bouwplan
De meeste parkeervoorzieningen komen bovengronds buiten de rooilijn van het
bouwplan of zelfs verderop in de wijk.
- Beperkt extra parkeren aan calamiteitenweg
De calamiteitenweg verdwijnt evenals de daar aanwezige 22 parkeerplaatsen.
- Geen aantasting van aanwezige groenzones
De groenzones moeten plaatsmaken voor het gebouwencomplex en voor
verschillende parkeerplaatsen
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5.3.5 Bereikbaarheid en sociale veiligheid
Uitkomsten workshops
- Goede verlichting, duidelijke bewegwijzering voor appartementen, geen schuilhoekjes.
- Geen ingang aan de Jongkindlaan i.v.m. aanwezige parkeerproblematiek.
- De calamiteitenweg dient gehandhaafd te blijven.
Gemeentelijke randvoorwaarden
- In 1998 is door de gemeente aangegeven dat de calamiteitenweg gehandhaafd moet
blijven voor ambulance en met name de brandweer om de aanleunwoningen te kunnen
bereiken. Vanwege handhaving van de calamiteiten is de bouwhoogte naar 2½
bouwlagen opgehoogd in verband met de loopbrug waar zij onderdoor moesten.
Visie Habion
1. De gecombineerde ingang op de hoek Schelfhoutlaan - Jongkindlaan wordt gesplitst in
een ingang aan de Jongkindlaan voor toegang tot de appartementen en een ingang aan de
Schelfhoutlaan.
Parkeren voor bewoners vindt plaats bij de Schelfhoutlaan (eenrichtingsverkeer) waarna
de mensen moeten lopen naar de ingang aan de Jongkindlaan.
2. De calamiteitenweg kan vervallen en het groen verdwijnen voor gedeeltelijke
bebouwing van de oude calamiteitenweg en de verlegde entree voor de verdiepte
parkeergarage. Het resterende stuk calamiteiten weg kan vervallen en hier kan enkele
vierkante meters groencompensatie plaatsvinden. Een ambulance kan ook in de nieuwe
situatie tot bij de gebouwen rijden.
3. De bouwmassa is compact, helder en zonder onoverzichtelijke hoeken. Toegang direct
vanaf de weg.
De hoofdingang voor bewoners komt toch aan de Jongkindlaan wat in strijd is met de
uitkomsten van de workshop. De rijbanen van de Schelfhoutlaan zijn gescheiden door een
groenstrook. Het is onaannemelijk dat bewoners om gaan rijden om te parkeren. Ook is het niet
aannemelijk dat bewoners aan de parkeerplaats langs de Schelfhoutlaan parkeren en vervolgens
om het gebouw heen lopen om naar binnen te gaan.
Mensen zullen hun auto bij de ingang aan de Jongkindlaan zetten. De parkeerdruk aan de
Jongkindlaan, die nu al hoog te noemen is zal toe nemen. Gevolg is dat de huidige bewoners
van de Jongkindlaan hun auto elders in de wijk zullen moeten gaan parkeren.
De calamiteitenweg moet deels wijken voor de bouw en de aanwezige groene zone verdwijnt.
Een deel van de calamiteitenweg wordt verlegd en dit wordt de toegang tot de verdiepte
parkeergarage. Het resterend gedeelte van de calamiteitenweg dient te verdwijnen voor de zeer
beperkte groencompensatie.
Conclusies
Het voorstel voldoet niet aan de volgende uitgangspunten:
- Geen ingang aan de Jongkindlaan om parkeeroverlast te beperken
De hoofdingang voor bewoners komt aan de Jongkindlaan.
Bewoners zullen hun auto voor de deur parkeren wat leidt tot parkeeroverlast voor de
huidige bewoners.
- Behoud calamiteitenweg voor hulpdiensten
De calamiteitenweg moet wijken voor de bouw en zeer beperkte groencompensatie.
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5.3.6 Bezonning en wind
Vanuit de projectontwikkelaar en architect is het item bezonning toegevoegd. Aangegeven is
dan het gebouw geen negatieve invloed mag hebben om de bezonning van de Résidence
Hoevervaart, de gebouwen van de Vleugels en de huizen aan de Schelfhoutlaan.
Bewoners van de Résidence Hoevervaart kennen de windval en wervelwinden van de
Résidence, De Vleugels en de aanleunwoningen. Een extra gebouw zou deze windstromen
kunnen verergeren. De architect heeft aangegeven dat windstromen onvoorspelbaar zijn en
alleen met een simulatiemodel te bepalen zijn.
Uitkomsten workshops
- De bouwhoogte is maximaal 3 bouwlagen.
- De architect geeft via een simulatie de windval en wervelstromen aan.
- Geen beperking van zon en lichtinval voor de Résidence, Schelfhoutlaan en de Vleugels.
Ondergaande zon moet vanuit de Schelfhoutlaan zichtbaar blijven.
Visie Habion
1. De simulatie is lastig. Uit onze expertise menen we dat er geen windproblemen zijn.
Wij verwachten dat de nieuwbouw geen negatief effect op de al bestaande windhinder
zal hebben.
2. Er zijn bezonningsdiagrammen gemaakt. De nieuwbouw zal geen schaduwhinder
veroorzaken omdat de nieuwbouw (overwegend) een hoogte heeft van 3 bouwlagen.
De beloofde simulatie is achterwege gebleven. Eerst geeft de architect aan dat alleen via
simulatie aan te tonen is wat de effecten zijn, later wordt aangegeven dat de bouwmassa geen
ongewenste ‘windeffecten’ lijkt te veroorzaken. Het beloofde en volgens de architect
noodzakelijke onderzoek heeft niet plaatsgevonden.
Twee appartementen bij de 5½ bouwlaag binnen het plan vangen te kort zon en zijn daarom
gereserveerd voor opslag. Voor de enkele bomen die in de nabijheid staan, wordt gevreesd dat
zij de lichtinval beperken en ook zullen moeten wijken zoals dat ook bij De Vleugels gebeurd
is. Aangegeven is dat in de winter iedereen in de schaduw zit dus dat een bezonningsdiagram in
die periode niet nodig is.
Over de beperking van de lichtinval van de appartementen van de Résidence wordt met geen
woord gerept (het nieuwe gebouw wordt net zo hoog of hoger dan de Résidence Hoevervaart).
Ook wordt er een mooiere voorstelling van zaken gegeven over de bouwhoogte. Het is geen
(overwegend) drie maar toch echt vijf-en-een-halve bouwlaag.
Conclusies
Het voorstel voldoet niet aan de volgende uitgangspunten:
- De bouwhoogte is maximaal drie bouwlagen
De bouwhoogte is 5½ bouwlagen
- De architect geeft via een simulatie de windval en wervelstromen aan
Er is geen simulatie uitgevoerd.
- Geen beperking van zon en lichtinval voor de Résidence, Schelfhoutlaan en de Vleugels
Er is geen onderzoek gedaan naar de verminderde lichtinval voor De Résidence.
Er wordt ten onrecht uitgegaan van (overwegend) 3 bouwlagen terwijl het aan de
Résidence 5½ bouwlagen zijn.
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5.2.7 Ontwerp
Visie Habion
1. Het ontwerp neemt de richting van De Vleugels over.
2. Het ontwerp speelt in op de aandachtspunten uit het participatietraject.
Het ontwerp neemt alleen in de oostzijde de lijn van de Vleugels over en wijkt zeer sterk af in
volume, hoogte, het te bebouwen perceel en plaatsing van de ruimtelijke kaders die de
gemeenteraad vastgesteld heeft.
Het ontwerp is strijdig met de uitkomsten vanuit de buurtbrede bijeenkomsten, de workshops
en het overleg met de Klankbordgroep Jongkindlaan.
Bewoners hebben zich massaal afgekeerd van de plannen (zie Buurtbrede bijeenkomsten,
blz. 20). De workshopleden hebben het bouwplan verworpen (zie Bijlage 4: Verklaring
Workshopdeelnemers, blz. 52) omdat het strijdig is met de gemaakte afspraken en uitkomsten
van de Workshops. Ook het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ verwerpt het ontwerp
(zie Bijlage 1: Verklaring Buurtoverleg, blz. 45)
Conclusies
- Het ontwerp is verworpen door de buurt.
- Het ontwerp is verworpen door de workshopleden.
- Het ontwerp is verworpen door het Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’.
- Het ontwerp is verworpen door de Klankbordgroep Jongkindlaan.
Er is totaal geen draagkracht voor het ontwerp.
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6 Conclusies
Samengevat kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Het nut en de noodzaak om af te wijken van de Startnotitie ontbreken.
2. Er heeft geen adequate participatie plaatsgevonden.
3. Het bouwplan voldoet op geen enkele wijze aan de startnotitie.
4. Het bouwplan is strijdig met bestaand beleid.
5. Het bouwplan is strijdig met de uitkomsten van de workshops.
Er is totaal geen draagvlak voor het bouwplan.

6.1 NUT EN NOODZAAK
-

Er zijn drie (bouw)plannen:
1. Samenvoeging kamers ofwel de modernisering van De Vleugels.
2. Zoeklocatie voor een wijkknooppunt.
3. Bouw van appartementen met zorgindicatie aan de Jongkindlaan.

-

Modernisering
De modernisering van De Vleugels wordt volledig gesubsidieerd door de overheid, heeft
niets te maken met de zoeklocatie voor een wijkknooppunt of de bouw van
zorgappartementen, en kan gewoon uitgevoerd worden mits voor 31 december 2007
goedgekeurd door de gemeenteraad.

-

Wijkknooppunt
De bewoners van Alkmaar West willen bijna unaniem het wijkknooppunt bij het
winkelcentrum waar plaats is en waar het veel beter past.
Hiermee vervalt direct de aanleiding om af te wijken van de Startnotitie.

-

Bouw appartementen
De intramurale zorg in De Vleugels wordt afgebouwd en vervangen door extramurale zorg
in de wijk bij de bewoners thuis.
Dit kan bij de aanleunwoningen, bij de Résidence Hoevervaart zoals beloofd, in de wijk en
bij de nog te bouwen senioren- en zorgwoningen in de wijk waarvan de Jongkindlaan
slechts één locatie is.
In 2005 zijn er harde afspraken gemaakt dat de projectontwikkelaar zorgwoningen bouwt
binnen de Startnotitie.

Het nut en de noodzaak om af te wijken van de Startnotitie ontbreken.
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6.2 PARTICIPATIE
-

Participatiegraad Klankbordgroep Jongkindlaan van co-produceren naar toehoorder
o De Klankbordgroep Jongkindlaan functioneert vanaf oprichting als een
Begeleidingsgroep zoals gedefinieerd in het Participatiebeleid en is akkoord gegaan
met de eindverantwoordelijke projectleider als onafhankelijk voorzitter.
o De ambtenaren proberen telkens weer de participatiegraad van niveau 4
(co-produceren) naar niveau 1 (toehoorder) te zetten.
o Het werd de Klankbordgroep Jongkindlaan verboden te praten over de zaken waar
het écht over gaat: het bouwoppervlakte, de bouwvolume en de nut en noodzaak om
af te wijken van de startnotitie, behoud en versterking van groen, oplossing van het
parkeerprobleem, et cetera.

-

Uitkomsten workshop genegeerd
o Op voorhand ontkende de gemeente dat er nog een geldige Startnotitie was.
Deze was verworpen en hier mocht niet meer over gesproken worden.
o De uitkomsten van de workshop zijn het referentiekader voor de bouwplannen.
Ingebrachte voorstellen van de Klankbordgroep en vanuit de buurt bleken
onbespreekbaar. De uitkomsten van de Workshops zijn geheel genegeerd door de
gemeente en de projectontwikkelaar.
o In samenspraak zouden 3 plannen ontwikkeld worden waaruit gekozen kon worden.
De gemeente en de projectontwikkelaar ontwikkelde één plan waarvan niet
afgeweken kon worden.

-

De Klankbordgroep en omwonenden bewegen
o Op initiatief van de Klankbordgroep is er beperkte bouw mogelijk gemaakt aan de
Jongkindlaan.
o Nu er geen intramurale zorgplaatsen komen zou volgens de Startnotitie het hele
gebied groen moeten blijven. De Klankbordgroep heeft aangegeven dat hier ook wel
extramurale zorgplaatsen mogen komen en pint zich niet star vast aan de afspraken.
o Men is bereid beperkt af te wijken van de Startnotitie.
Drie bouwlagen is zeker bespreekbaar evenals beperkte overschrijding van de 30 bij
30 meter als het nut en de noodzaak hiervoor aangetoond kan worden.

-

Slechte samenwerking en afspraken worden niet nagekomen
o De Klankbordgroep werd ruim een jaar niet geïnformeerd over de status van de
bouwplannen van Habion.
Het was de Klankbordgroep die telkens het initiatief moest nemen.
o De Klankbordgroep werd als gesprekspartner opzij gezet. Het college wilde met
bewoners praten en niet alleen met hun vertegenwoordigers wat een verklaring van
wantrouwen is of een poging om mensen tegen elkaar uit te kunnen spelen.
o De gemeente accepteert alleen eigen notulen en eigen werkwijze.
Niet de geaccepteerde notulen van de Klankbordgroep maar de afgekeurde
gemeentelijke notulen dienden opgenomen te worden in het archief. Conceptnotulen
worden niet aangepast. Opnames mogen niet beluisterd worden. Geprobeerd is
goede notulen van een externe notulist ongeldig te verklaren. Er wordt nog steeds
gewacht op de beloofde ‘definitieve’ notulen van verschillende vergaderingen.
o De ambtenaren komen afspraken niet na.
Afgekeurde brieven met foutieve informatie worden tóch verspreid.
Men ontkent betrokkenheid bij buurtbrede bijeenkomsten en workshops terwijl men
zelf de architect blijkt van deze aanpak.
o De bewonersenquête is niet onafhankelijk. Voorstellen tot wijziging van aanpak,
vraagstelling en verwerking zijn afgewezen.
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-

Informatievoorziening niet goed
o Essentiële informatie wordt soms of te lang onthouden of te laat aangeleverd in een
veel te grote hoeveelheid waardoor goede beoordeling en verwerking niet mogelijk
is. De te late aanlevering leidt tot een te grote werkdruk bij de vrijwilligers.
o Het eindrapport bewonersenquête is er niet of wordt achtergehouden voor de
Klankbordgroep Jongkindlaan.
Hierdoor kan de Klankbordgroep niet inhoudelijk reageren op dit onderzoek.
o Afgesproken was dat de presentaties gepubliceerd zouden worden. Dit is niet
gebeurd.

-

Ongelijke behandeling
o Er moet volledig voldaan worden aan de planning vanuit de gemeente.
o De gemeente en projectontwikkelaar mogen vele weken uitlopen op de planning,
maar enkele weekenddagen uitstel om dit rapport goed te schrijven werd niet
verleend.
o Het werd de Klankbordgroep verplicht zich te voegen in de beschikbare tijden van
de gemeente waardoor er ook in de Herfstvakantie vergaderd moest worden.
Hierdoor moest een Klankbordgroeplid zijn vakantie vroegtijdig afbreken.

Opvallend is verder dat de eindverantwoordelijken, wethouder Binnendijk en projectleider Rol,
buiten schot gehouden worden.

Er heeft geen adequate participatie plaatsgevonden.
6.3 STARTNOTITIE
Wethouder Binnendijk heeft toestemming gekregen van de raadscommissie Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer om, uitgaande van de Startnotitie, nogmaals te overleggen met de
buurt wat de (on)mogelijkheden zijn voor een wijkknooppunt bij De Vleugels.
-

Over de Startnotitie mag niet meer gesproken worden.
Het te bebouwen grondgebied beslaat niet 900 m2 maar circa 2500 m2 waarvan een gedeelte
ook nog eens buiten het perceel 6025 ligt waar de Statnotitie betrekking op heeft.
De maximale hoogte is geen 2 tot 2½ bouwlaag maar bedraagt 5½ bouwlagen.
Het officiele groengebied wordt niet behouden maar geheel bebouwd.

Er is op geen enkele wijze rekening gehouden met de Startnotitie, ook niet ‘in het achterhoofd’.

Het bouwplan voldoet op geen enkele wijze aan de startnotitie.

blz. 37 van 52

ADVIESRAPPORT JONGKINDLAAN

6.4 BESTAAND BELEID
Er zijn een aantal documenten en afspraken die de juridische- en beleidskaders vormen van de
planontwikkeling aan de Jongkindlaan.
Startnotitie
(zie ook 6.3 Startnotitie op blz. 37)
Hierin staat wat er mogelijk is binnen dit plangebied (perceel 6025): wat kan bebouwd worden
en wat is definitief groen.
“Over deze afspraken kan geen onduidelijkheid bestaan. Deze afspraken zijn hard en staan fier
overeind. Hieraan kan niet getornd worden.”, aldus het college op 13 oktober 2005.
Het officiele groengebied is geen ‘braakliggend bouwterrein’ zoals het huidig college beweert.
Regionale woonvisie noord Kennemerland
In de Regionale woonvisie is aangegeven dat de realistische plancapaciteit aan de Jongkindlaan
15 appartementen is.
Visie wonen welzijn en zorg
In dit beleidsdocument wordt aangegeven ‘dat er een kans is De Vleugels verder uit te bouwen
tot een volwaardig wonen-welzijn-zorg locatie’.
De Vleugels is aangewezen als zoeklocatie voor een wijkknooppunt.
Parkeernorm 2007-2015
In dit beleidsdocument is vastgelegd dat parkeren binnen het bouwplan opgelost wordt met ene
parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per appartement met een oppervlak tussen de 65 en 120 m2.
Groenbeleidsplan
In dit beleidsdocument is vastgelegd dat groen dat verdwijnt middels een
‘Groencompensatieplan’ gecompenseerd wordt.
Overeenkomst Habion, college, Klankbordgroep Jongkindlaan, Westerhout/De Vleugels
De partijen hebben op 13 oktober 2005 besloten dat de projectontwikkelaar Habion met een
bouwplan komt voor appartementen met zorgindicatie binnen de Startnotitie.
Toestemming nogmaals te overleggen met omwonenden
Wethouder Binnendijk heeft toestemming gekregen van de raadscommissie Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer om, uitgaande van de Startnotitie, te overleggen met de buurt wat de
(on)mogelijkheden zijn om af te wijken van het ruimtelijk kader ten behoeve van een
wijkknooppunt bij De Vleugels.
Overheidsbeleid
Wonen en zorg wordt gescheiden. Dit houdt in dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun
eigen huis blijven wonen en daar (extramurale) zorg kunnen ontvangen.
Marktontwikkelingen
Er is nauwelijks markt voor (dure) appartementen (Buck-rapport). Ook passen woningen in de
midden en vrije sector niet in de samenstelling van de koopkracht in Alkmaar West: er wordt
niet voor de wijk gebouwd (duurzaam wonen eigen omgeving).
In de Alkmaarsche Courant van 7 april 2007 geeft het college aan dat er een ruim aanbod is van
met een lift bereikbare appartementen en dat 5% van de woningen wordt toegewezen aan
ouderen en bijzondere doelgroepen waarmee er geen tekort is aan zorgwoningen.
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Het plan voldoet niet aan de volgende kaders of afspraken:
- Startnotitie.
- Regionale woonvisie noord Kennemerland.
- Parkeernorm 2007-2015.
- Groenbeleidsplan met Groencompensatieplan.
- Overeenkomst Habion, college, Klankbordgroep Jongkindlaan, Westerhout/De Vleugels.
- Marktontwikkelingen.
In hoeverre een wijkknooppunt bij De Vleugels voldoet aan de Visie wonen welzijn zorg is
discutabel. De Vleugels is een zoeklocatie maar liefst 91% van de inwoners van Alkmaar West
willen een wijkknooppunt in het winkelcentrum. Deze wens kan niet zondermeer genegeerd
worden.
Het Overheidsbeleid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
In de optiek van de bewoners is dat iets anders dan dat voor ouderen nieuwe
(levensloopbestendige) zorgappartementen gebouwd moeten worden.

Het bouwplan is strijdig met bestaand beleid.
6.5 UITKOMSTEN WORKSHOPS
De uitkomsten van de Workshops zijn helder ondanks de inzet dat er niet gesproken mocht
worden over de Startnotitie, bouwhoogte, bouwvolume, parkeren et cetera.
(zie kopjes ‘Uitkomsten workshops’ in 5.2 Bouwplan Habion blz. 23 en verder)
Afspraken
- Uit de workshop komt een nieuw kader waarbinnen de architect een gebouw ontwerpt.
- Als er onvoldoende draagvlak is voor de plannen gaan de plannen niet door.
Algemeen
- De schetsen zijn misleidend en soms zelfs foutief.
- Het bouwplan aan de Jongkindlaan valt niet onder de modernisering van De Vleugels.
- Er wordt fors hoger en meer bebouwd dan de Startnotitie en de uitkomsten van de
workshop toestaat. Zo wordt er ook op terreinen gebouwd die buiten de scope van de
Startnotitie en het overleg met de workshop valt.
- Een wijkknooppunt kan gesplitst worden over losstaande gebouwen in de wijk.
Hiermee kan De Vleugels als zoeklocatie voor een wijkknooppunt direct geschrapt worden.
Bouwstijl
- Er wordt niet in maximaal 3 maar tot 5½ bouwlagen gebouwd.
- De beloofde uitbereiding van het restaurant bij De Vleugels is opeens verdwenen.
- Beperkte overschrijding Startnotitie bespreekbaar als het nut en noodzaak aangetoond
wordt maar de Startnotitie wordt met meer dan 300% overschreden in zowel bouwhoogte
als bouwvolume zonder dat hiervoor het nut en de noodzaak aangetoond is.
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Groen
- De bestaande groene zones blijven niet staan en het aanwezige groen wordt niet versterkt.
- Er wordt meer gekapt dan in de tekst aangegeven. Bestaand groen ver buiten het ‘eigen
terrein’ wordt gekapt voor parkeervoorzieningen.
- Er is geen ruimte voor een parkje tussen het bouwplan en de Résidence: het gehele gebied
wordt volgebouwd.
- Er is geen Groencompensatieplan en er verdwijnt veel meer hoogwaardig groen dan er ooit
‘gecompenseerd’ kan worden.
Parkeren
- De nieuwbouw voorziet niet in haar eigen parkeerbehoefte op eigen terrein
- Er is een tekort van 38 tot 45 parkeerplaatsen.
- Er wordt niet geheel verdiept geparkeerd onder het bouwplan: de meeste
parkeervoorzieningen komen bovengronds buiten de rooilijn van het bouwplan of in
groengebieden verderop in de wijk.
- De calamiteitenweg wordt opgeheven waarmee 22 bestaande parkeerplaatsen vervallen.
Toegankelijkheid
- Er komt een ingang aan de Jongkindlaan waardoor (extra) parkeeroverlast ontstaat voor de
huidige bewoners aan de Jongkindlaan.
- De calamiteitenweg wordt niet behouden voor hulpdiensten.
Bezonning en wind
- Er is geen onderzoek gedaan naar de verminderde lichtinval voor De Résidence.
- Er is geen onderzoek gedaan naar de windval en wervelstromen.
Acceptatie bouwplan
Het ontwerp is verworpen door de workshopleden. Er is geen draagvlak in de buurt. Ook het
Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’ en de Klankbordgroep Jongkindlaan verwerpen het plan.

Het bouwplan is strijdig met de uitkomsten van de workshops.
Er is totaal geen draagvlak voor het bouwplan.
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7 Advies
De te kleine kamers in de Vleugels moeten samengevoegd ofwel ‘gemoderniseerd’ worden.
De intramurale zorg in De Vleugels moet afgebouwd en worden en zal vervangen worden voor
extramurale zorg in de wijk bij de bewoners thuis.
Er is totaal geen draagvlak in Alkmaar West voor een wijkknooppunt bij De Vleugels wat de
aanleiding was om eventueel de ruimtelijke kaders te heroverwegen.
Het nut en de noodzaak om fors te bouwen aan de Jongkindlaan zeer ver buiten de gestelde
kaders van de Startnotitie is niet aangetoond.
Het voorstel is strijdig met de uitkomsten van Participatie. Er is vooraf afgesproken dat de
uitkomsten van de workshops het kader vormen voor de plannen aan de Jongkindlaan.
De Klankbordgroep Jongkindlaan kan tot geen ander advies komen dan:
1. Besluit voor 31 december 2007 tot modernisering van de te kleine kamers in
De Vleugels.
2. Combineer het wijkknooppunt en het zorgcentrum in het winkelcentrum.
3. Bouw appartementen aan de Jongkindlaan conform het vastgestelde beleid en de
uitkomsten van de participatie.

7.1 MODERNISEER DE VLEUGELS
Voeg te kleine kamers voor intramurale zorg samen
- Door grotere kamers blijft De Vleugels in de toekomst aantrekkelijk voor intramurale zorg.
Breid het restaurant multifunctioneel uit zoals afgesproken
- Extra ruimte voor behoud en versterking van aanwezige voorzieningen.
- Restaurant kan meer een wijkfunctie krijgen voor ouderen.
De extramurale zorg van De Vleugels moet de wijk in
- Inlossen van leveren extramurale zorg aan de 34 appartementen van de Résidence
Hoevervaart waar de bewoners al betalen voor de infrastructuur.
- Lever extramurale zorg aan de 80 aanleunwoningen direct verbonden aan De Vleugels.
- Uitbreiding van huidige levering van extramurale zorg in de wijk.
- Zorg leveren aan de nog te bouwen appartementen in de wijk (waaronder de Jongkindlaan).

7.2 WIJKKNOOPPUNT BIJ HET ZORGCENTRUM IN HET WINKELCENTRUM
Wijkknooppunt bij het zorgcentrum
- Vestig het wijkknooppunt in het Winkelcentrum De Hoef bij het gezondheidscentrum.
- Voorzieningen en faciliteiten voor De Vleugels moeten behouden blijven.
- Groengebied aan de Jongkindlaan wordt versterkt door parkje met bankjes en brede paden.
- Grote overlap tussen gezondheidscentrum en het wijkknooppunt.
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7.3 BOUW APPARTEMENTEN VOLGENS BESTAAND BELEID
Bouw conform het bestaande beleid
- Startnotitie.
- Regionale woonvisie noord Kennemerland.
- Parkeernorm 2007-2015.
- Groenbeleidsplan met Groencompensatieplan.
- Overeenkomst Habion, college, Klankbordgroep Jongkindlaan, Westerhout/De Vleugels.
Groen
- Behoud en versterk het aanwezige groen en zorg voor realisatie van een stevige
‘groencorridor’ tussen de Egmonder Hout en de Alkmaarder Hout.
- Leg een parkje aan tussen het bouwplan en de Résidence Hoevervaart.
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9 BIJLAGEN
BIJLAGE 1: VERKLARING BUURTOVERLEG
Alkmaar september 2007.
Geachte Klankbordgroep Jongkindlaan,
Het bestuur van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ heeft kennis genomen van de omvangrijke
bouwplannen aan de Jongkindlaan en de rol die de Klankbordgroep Jongkindlaan gekregen heeft van
de gemeente. Aangegeven is dat de Klankbordgroep Jongkindlaan van meet af aan heeft willen praten
over het bouwoppervlakte en de bouwvolume en de nut en noodzaak om af te wijken van de startnotitie
maar dit was onbespreekbaar voor de gemeente.
Met het negeren door het college van de door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie is het
Buurtoverleg van mening dat hier sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’ vanuit de gemeente.
Het bestuur kan zich niet vinden in de voorgestelde bouwplannen onder meer om de volgende redenen:
1. Er is geen constructief overleg gevoerd met de Klankbordgroep Jongkindlaan uitgaande van de
startnotitie zoals besloten is door de raadscommissie SOB. Er is niet gekeken of onderhandeld
over het voorstel vanuit de Klankbordgroep Jongkindlaan over de projecten nieuwbouw aan de
Jongkindlaan, realisatie van het wijkknooppunt en modernisering en verbouwing van De
Vleugels.
2. Het nut en de noodzaak van woningbouw op deze locatie is niet aangetoond (strijdig met
startnotitie). Een afgebakend gebied zou deel uitmaken van uitbreiding van kamers van De
Vleugels. Het wordt een apart gebouw losstaand van De Vleugels. Er is geen antwoord hoe het
kan dat deze locatie als inbreilocatie bekend staat: van 15 woningen (2005) naar 32 woningen
(2006) en nu gepland 39 tot 44 woningen (2007).
3. Het Wijkknooppunt komt niet in De Vleugels maar in een apart gebouw terwijl dit strijdig is met
de uitgangspunten. Er wordt niet gekeken naar alternatieve locaties voor het wijkknooppunt. Zo
komt er een gezondheidscentrum in het winkelcentrum met nagenoeg dezelfde functionaliteiten
waarover al twee jaar met het college onderhandeld wordt.
4. Belangrijk groen bestaand uit bomen struiken en bosschages (nestelen van mussen en
foerageer gebied van vleermuizen) wordt gekapt.
5. Er komt geen parkje met bankjes, lage bomen en brede paden maar alleen bebouwing
(bebouwing komt direct aan de achterliggende weg, de bestaande groene afscheiding wordt
gekapt).
6. Het voorstel behelsd bebouwing van nagenoeg het gehele officiële groengebied maar er is
geen Groencompensatieplan.
7. Het wordt niet 2 a 2½ maar 5 bouwlagen wat tegen de uitkomsten van de ‘workshops’ is en
tegen het vigerende bestemmingsplan zijnde maximaal 7 meter hoog. Ondanks het
gemeenteraad besluit met betrekking tot de startnotitie en de harde afspraken van het vorige
college dat de startnotitie uitgangspunt blijft verwerpt het huidig college dit en spreekt van een
blanco site. Ook heeft de gemeente aan de kopers in de Résidence aangegeven dat het beslist
niet hoger zou worden als wat in de startnotitie staat zijnde 2 a 2½ bouwlaag.
2
2
8. Er wordt niet maximaal 900 m bebouwd maar circa 2500 m waardoor het officiële
groengebied nagenoeg geheel verdwijnt. Het realiseren van appartementen met zorgindicatie
bij het winkelcentrum, waar wel plaats is, is onbespreekbaar.
9. Er is geen ruimte voor parkeren voor de appartementen (levensloop bestendig met norm 1,5
parkeerplaats per appartement: > 60 parkeerplaatsen) plus het wijkknooppunt (meer dan 10
parkeerplaatsen). Dit past niet in de wijk bij de geplande ingang van het appartement aan de
hoek Jongkindlaan - Schelfhoutlaan waar nu reeds beperkte parkeerruimte is.
10. Er is niet gekeken naar uitbreiding binnen het huidige terrein (optopping) en uitbreiding van het
bestaande restaurant zoals afgesproken (startnotitie, ook te gebruiken voor wijkknooppunt)
ontbreekt.
Het Buurtoverleg ziet dit als de zoveelste schending van afspraken door het huidige college. Er loopt
nog een Rekenkameronderzoek vanuit de gemeenteraad naar de rol van de gemeente bij de De
Vliegerstraat (Segesta) en er is een klacht ingediend naar aanleiding van negeren van participatie van
de door het vorig college ingestelde Begeleidingsgroep Plan Geestmolen bij de Jan de Heemstraat
(Botbouw).
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BIJLAGE 2: ENQUÊTE LOCATIE WIJKKNOOPPUNT

Grote meerderheid wil wijkknooppunt West in winkelcentrum De Hoef
De fractie van stadspartij Leefbaar Alkmaar heeft in Alkmaar West een enquête gehouden over
de plek waar het wijkknooppunt West het best kan worden gehuisvest: in winkelcentrum De
Hoef of in zorgcentrum De Vleugels, zoals het college van burgemeester en wethouders
voorstelt. Van de 624 geënquêteerden vonden 58 mensen (9 procent) dat het wijkknooppunt in
het zorgcentrum De Vleugels moet komen. Liefst 566 mensen (91 procent) vinden het
winkelcentrum de meest geschikte plek voor het wijkknooppunt. Op dinsdag 23 oktober zal
Leefbaar Alkmaar dit onderwerp ter sprake brengen in de raadscommissie stedelijke
ontwikkeling en beheer. Het wijkknooppunt West is door de fractie geagendeerd voor deze
commissievergadering.
In het wijkknooppunt worden allerlei instellingen op het gebied van zorg en welzijn gevestigd.
Er is behoefte aan een wijkknooppunt in de wijk West. Een gemeentelijke enquête bevestigde
dit. De vraag is: wáár. In de gemeentelijke enquête was daar geen vraag over gesteld. Dit
ondanks de toezegging van de wethouder zorg aan de fractie van Leefbaar Alkmaar om deze
vraag over de locatie van het wijkknooppunt wèl op te nemen in de enquête. Vervolgens heeft
Leefbaar Alkmaar een eigen enquête op touw gezet met daarin slechts één vraag, namelijk de
ontbrekende: Waar moet het wijkknooppunt komen?
De gemeente wil het wijkknooppunt West in zorgcentrum De Vleugels plaatsen. Omwonenden
en hun vertegenwoordigers van de Klankbordgroep Jongkindlaan en het Buurtoverleg De Hoef
Geestmolen zien dit wijkknooppunt liever op een andere plek in de wijk. Zij vinden de
nieuwbouwplannen bij de De Vleugels veel te fors en deze voldoen niet aan de startnotitie. Het
winkelcentrum De Hoef wordt gerenoveerd. De apotheker heeft het initiatief genomen om te
komen tot een AHOED (Apotheker en Huisartsen Onder Eén Dak) boven de nieuwe locatie
van de apotheek. Een wijkknooppunt in een winkelcentrum biedt grote voordelen boven een
wijkknooppunt inpandig bij een zorgcentrum. Het wijkknooppunt is namelijk in de eerste
plaats bedoeld voor de bewoners van de wijk West. De bewoners van De Vleugels hebben
immers hun eigen zorgverleners. De meeste bewoners komen regelmatig in het winkelcentrum
voor hun dagelijkse boodschappen. Even doorlopen naar het wijkknooppunt ligt dan voor de
hand. Dit werkt drempelverlagend, met name voor de jongeren. Het wijkknooppunt en het
winkelcentrum zullen elkaar versterken. Bovendien is er in het winkelcentrum nog ruimte ter
invulling. Wellicht kunnen er ook enkele zorgwoningen gerealiseerd worden.
Zeker gesterkt door de uitslag van de eigen enquête wil de fractie van Leefbaar Alkmaar met de
andere gemeenteraadsfracties en met het college overleggen wat de mogelijkheden zijn om het
wijkknooppunt in winkelcentrum De Hoef te vestigen. Het initiatief om te komen tot een
AHOED-constructie boven de apotheek biedt volgens Leefbaar Alkmaar uitgelezen
mogelijkheden tot het vestigen van een wijkknooppunt. Bijkomend voordeel is dan dat op het
terrein bij De Vleugels aan de Jongkindlaan (zonder vertraging) gebouwd kan worden binnen
de kaders van de geldende startnotitie.
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De Vleugels
Winkelcentrum / Wijkcontactavonden
Cornelis Buijsstraat
Maertenshof / Willem Kalfstraat
De Hoef noord
De Hoef zuid oost
De Hoef zuid west
Rembrandtkwartier
Blaeustraatkwartier
Bergermeer / Bergerhof
Totalen
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BIJLAGE 3: MEMORANDUM KLANKBORDGROEP

Memorandum
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Afschrift aan

:
:
:
:
:

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Gemeenteraad
Klankbordgroep Jongkindlaan
21 november 2007
Modernisering van De Vleugels

Modernisering van De Vleugels
Op 13 oktober 2005 is tussen het college, projectontwikkelaar, zorgcentrum en
bewonersvertegenwoordigers het volgende afgesproken:
1. Zorgcentrum De Vleugels wordt gemoderniseerd.
2. Projectontwikkelaar Habion bouwt zorgappartementen aan de Jongkindlaan binnen
de Startnotitie.
Juridisch kader
• In de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Startnotitie’ is bepaald: alle bebouwing
(met zorgvoorziening) concentreert zich in één gebouw: de Résidence
Hoevervaart. Het overige terrein aan de Jongkindlaan is officieel groen behoudens
een gereserveerd stuk van 30 bij 30 meter in 2½ bouwlaag voor toekomstige
intramurale zorguitbreiding van De Vleugels.
Als deze uitbreiding niet doorgaat blijft ook dit stuk groen (geen inbrei-locatie).
• In de ‘Regionale Woonvisie noord-kennemerland’ is vastgelegd dat de realistische
plancapaciteit aan de Jongkindlaan 15 appartementen is.
• In de ‘Visie wonen welzijn zorg’ is aangegeven ‘dat er een kans is De Vleugels
verder uit te bouwen tot een volwaardig wonen-welzijn-zorg locatie’.
De Vleugels is aangewezen als een ‘zoeklocatie’ voor een wijkknooppunt.
Wijkknooppunt
Een wijkknooppunt verbindt functies zoals welzijn- en winkelvoorzieningen en
bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Het wijkknooppunt is een herkenbare plek
waar burgers voor allerlei diensten en activiteiten terechtkunnen.
Bouwplannen
Vanaf oktober 2006 is er sprake van drie, losstaande, bouwplannen:
1. Interne verbouwing (modernisering) van De Vleugels en uitbouw van het
Restaurant conform de Startnotitie.
2. Bouw van appartementen met zorgindicatie aan de Jongkindlaan conform de
Startnotitie en Regionale Woonvisie.
3. Onderzoek naar de mogelijkheid voor realisatie van een wijkknooppunt in De
Vleugels of elders indien dit niet mogelijk is.
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Modernisering
Zorgcentrum De Vleugels moet gemoderniseerd worden. Dit wordt volledig door het
Rijk gesubsidieerd. Door deze modernisering komen 32 intramurale zorgplaatsen te
vervallen die van overheidswege niet vervangen mogen worden door nieuwbouw. De
Vleugels zal ter vervanging van deze zorgplaatsen extramurale zorg in de wijk moeten
gaan leveren.
Dit kan door de beloofde zorg aan de 34 appartementen van de Résidence
Hoevervaart te leveren, zorg te gaan leveren aan de 80 aanleunwoningen, zorg te
gaan leveren bij de ouderen thuis in de wijk en eventueel zorg te leveren bij de te
bouwen 15 zorgappartementen aan de Jongkindlaan.
De dienstverlening moet ‘de wijk in’.
De directeur van De Vleugels heeft aangegeven dat er geen problemen zijn in de
exploitatie of het voortbestaan van De Vleugels als de bouw aan de Jongkindlaan
geen doorgang kan vinden.
De geplande uitbouw van het restaurant biedt de mogelijkheid de prima aanwezige
voorzieningen voor de bewoners van De Vleugels verder uit te bouwen.
Zorgappartementen
Wethouder Van Veen heeft in de Alkmaarse Courant van 7 april 2007 aangegeven dat
huisvesting van ouderen met zorgindicatie geen probleem is. Voor huisvesting met
zorgindicatie of het voortbestaan van De Vleugels zijn zorgappartementen aan de
Jongkindlaan niet nodig. Er ligt echter een afspraak dat de projectontwikkelaar Habion
hier binnen de door de gemeenteraad vastgestelde juridische kaders van de
Startnotitie mag bouwen. Daarnaast is aan de Jongkindlaan een realistische
plancapaciteit van 15 appartementen wat vastgelegd is in de Regionale Woonvisie. De
omwonenden staan volledig achter de bouw van 15 zorgappartementen met verdiept
parkeren. Het groen wordt behouden en tussen de nieuwbouw en de Résidence kan
het parkje met brede wandelpaden aangelegd worden conform de uitkomst van de
Workshops.
Wijkknooppunt
Ruim 91% van de inwoners van Alkmaar West is van mening dat de beste locatie voor
een wijkknooppunt het winkelcentrum De Hoef is in plaats van het losstaande gebouw
aan de Jongkindlaan. In het winkelcentrum is er de unieke en uitgelezen kans het
wijkknooppunt te integreren met het te bouwen gezondheidscentrum en de aanwezige
winkelvoorzieningen. Het winkelcentrum is goed bekend bij de wijkbewoners en goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Als men toch al in het winkelcentrum is voor
boodschappen, is even binnenlopen bij het wijkknooppunt/gezondheidscentrum een
kleine stap. Dit zijn ook de doorslaggevende criteria voor de gemeenteraad geweest
voor de locatie voor een wijkknooppunt in het winkelcentrum in Daalmeer. Een unieke
kans voor centralisatie op een herkenbare plek die men niet mag laten liggen.
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Participatie
“Aan de Startnotitie kan niet getornd worden”, aldus het college in 2005.
“Er kan nooit meer gebouwd worden dan de startnotitie toestaat”, aldus de gemeente.
Op basis van deze zekerheid hebben bewoners van de Résidence Hoevervaart hun
woningen in 2003 gekocht.
Eind 2006 komt er vanuit de gemeente en projectontwikkelaar een massaal bouwplan
voor een wijkknooppunt en appartementencomplex dat niet voldoet aan het geldend
juridisch kader. Het college vraagt aan de commissie SOB toestemming om ten
behoeve van de zoeklocatie voor een wijkknooppunt, met in het achterhoofd de
Startnotitie, nog eens met omwonenden te gaan praten om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn aan de Jongkindlaan.
Workshops
De gemeente wilde niet met de bewonersvertegenwoordigers maar rechtstreeks met
de bewoners praten. Hiertoe heeft de gemeentelijke projectleider, de tweede in dit
overleg, het plan van ‘buurtbrede bijeenkomsten’ en ‘workshops’ opgesteld. Dit heeft
het totale proces onnodig bijna een jaar vertraagd en is ten koste gegaan van de
goodwill van workshopleden, bezoekers van de buurtbrede bijeenkomsten en de
Klankbordgroep Jongkindlaan.
Uit de Workshops zijn de volgende resultaten gekomen:
• Groen: Alle bomen laten staan. Versterking van aanwezig groen. Aanleg van
een parkje tussen de zorgappartementen en de Résidence Hoevervaart met
voldoende brede wandelpaden zodat mensen met rollators elkaar kunnen
passeren.
• Parkeren: verdiept of ondergronds parkeren binnen het bouwplan. Beperkt
extra parkeren aan calamiteitenweg mogelijk. Geen aantasting van aanwezige
groenzones.
• Bouw: Maximaal 3 bouwlagen trapsgewijs. Bouwstijl zoals bij De Vleugels
zonder ‘composities van glas en staal’. Realisatie uitbouw restaurant bij De
Vleugels. Beperkte overschrijding van de Startnotitie bespreekbaar als het nut
en noodzaak hiervoor aangetoond wordt. Terras niet vol in de wind.
• Toegankelijkheid: Goede verlichting en bewegwijzering. Calamiteitenweg dient
voor hulpdiensten gehandhaafd te blijven (voorschrift). Geen onveilige
schuilhoekjes.
• Bezonning (ingebracht door projectontwikkelaar): maximaal 3 bouwlagen.
Voorkom windval.
Er mocht tijdens de Workshops niet gepraat worden over bouwhoogte, bouwvolume,
parkeervoorzieningen, de Startnotitie of Regionale Woonvisie. Ook de plannen
ingebracht door de Klankbordgroep en omwonenden waren onbespreekbaar.
Tijdens de afsluitende Workshopsessie heeft 85% van de workshopleden het door de
projectontwikkelaar gepresenteerde voorstel verworpen.
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Samenvatting
Modernisering
• Voor de exploitatie van De Vleugels is modernisering vereist.
• De Vleugels dient de wegvallende intramurale zorg te compenseren door
extramurale zorg in de wijk, de aanleunwoningen, de Résidence Hoevervaart en
de te bouwen zorgappartementen te leveren.
Zorgappartementen
• Het plan voor de te bouwen zorgappartementen aan de Jongkindlaan staat los van
de exploitatie of het voortbestaan van De Vleugels.
• Er is een breed gedragen akkoord om zorgappartementen aan de Jongkindlaan te
bouwen binnen het bestaande beleid (Startnotitie en Regionale Woonvisie).
• Bouw binnen de Startnotitie voldoet aan de uitkomsten van de participatie.
Wijkknooppunt
• Ruim 91% van de bewoners uit Alkmaar West willen het wijkknooppunt in het
winkelcentrum.
• Onderdeel van een wijkknooppunt is een gezondheidscentrum en
winkelvoorzieningen. In het winkelcentrum komt al een gezondheidscentrum en is
ruimte om het wijkknooppunt hierin te integreren.
• Het winkelcentrum heeft winkels, is goed bereikbaar, herkenbaar en is centraal
gelegen.

Conclusie
•
•
•

Moderniseer De Vleugels.
Realiseer appartementen met zorgindicatie conform het juridische kader (bestaand
beleid).
Combineer wijkknooppunt en gezondheidscentrum in het winkelcentrum.
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BIJLAGE 4: VERKLARING WORKSHOPDEELNEMERS
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