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Wethouder De Baat: ‘Alkmaarderhout blijft beschikbaar voor ziekenhuis’

in dit nummer

Vreugde over aanblijven MCA in Alkmaar

Aanpak centrum

Burgemeester en wethouders van
Alkmaar zijn verheugd dat het
Medisch Centrum Alkmaar (MCA)
ook na 2025 in de Alkmaarderhout
blijft met een vrijwel volledig ziekenhuis inclusief poliklinieken,
operatiekamers, beddenhuis en
specialismen, zoals radiologie. Het
ziekenhuis heeft bevestigd dat de
naam Medisch Centrum Alkmaar
gehandhaafd blijft.
Verantwoordelijk wethouder Peter
de Baat (VVD): ‘Dit puike nieuws komt
niet als verrassing. De nieuwe coalitie in Alkmaar van OPA, VVD, SP, CDA
en Trots heeft vanaf dag één uitgedragen dat de Alkmaarderhout beschikbaar is voor het MCA. Alkmaar
wil een gastvrije stad èn een partner
zijn voor zorginstellingen en investeringen in de zorgeconomie mogelijk maken. Met dit besluit van het
MCA is ziekenhuiszorg in de nabijheid
van iedere Alkmaarder en inwoner
van de regio geborgd. Ook voor de
economie van de binnenstad is het
buitengewoon gunstig nieuws. Een
bijkomend voordeel is dat de locatie
Alkmaarderhout slechts beperkte
doorontwikkeling nodig heeft met
enkele nieuwe functies. Een grootschaliger ontwikkeling zou in de
toekomstige vastgoedmarkt wellicht
een te stevige opgave zijn. Overigens
hebben wij nog wel de wens dat
kinderen ook in de toekomst veilig
geboren kunnen worden in Alkmaar.
Daarover voeren we overleg met het
MCA.’
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Burgernet
Het grootste deel van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) blijft in de Alkmaarderhout.

Concurrentie

volg heeft dat de concurrentie tussen
ziekenhuizen verder toeneemt. ‘De
ziekenhuizen boven het Noordzeekanaal, van Zaanstad tot Den Helder,
lijken met hun afzonderlijke uitbreidingsplannen af te stevenen op
overcapaciteit voor het totaal. Daarnaast ontstaat meer capaciteit door
nieuwe gespecialiseerde klinieken
op aantrekkelijke delen van de markt,
die ook concurreren met bestaande
ziekenhuizen. Bekende voorbeelden
zijn klinieken voor oogheelkunde en
dermatologie. Maar ook een geboortehotel behoort hiertoe. Door deze
ontwikkelingen in de zorgeconomie
is de concurrentie tussen ziekenhuizen groeiend. Daarop geeft het MCA
nu een eerste antwoord, dat gunstig
is voor Alkmaar en omgeving.’

Wethouder De Baat signaleert dat
de marktwerking in de zorg tot ge-

Voor de regio Alkmaar is het van groot

belang de aanwezigheid van een
topklinisch ziekenhuis zeker te stellen. Verzekeraars, banken en andere
financiers van ziekenhuizen zijn toenemend kritisch op haalbaarheid van
uitbreidingsplannen. Voor instellingen

zoals het MCA blijven deze ontwikkelingen in de markt in de komende
jaren van belang.
Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

Bergermeer op kop
in Energiestrijd

Uit de gemeenteraad
Meer SW geïndiceerden bij de gemeente'
Raadsleden Tineke Komen en
Mohamed Keskin willen met het
initiatiefvoorstel ‘Meer SW geïndiceerden in dienst of gedetacheerd vanuit WNK bij de gemeenten’ realiseren dat de gemeente
Alkmaar meer medewerkers van
het WNK in dienst neemt. Zij stellen dat de gemeente Alkmaar een
voorbeeldfunctie heeft om tijdens
bezuinigingen mensen een kans
te blijven bieden en aan werk te
helpen. Niet alleen richting inwoners, maar ook richting bedrijfsleven en regiogemeenten. Dit
mede gezien de aankomende
bezuinigingen vanuit het Rijk op
de sociale werkplaatsen en om
in de toekomst de positie voor
mensen met een indicatie voor
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een sociale werkplek te verbeteren.
De PvdA stelt voor dat de gemeente mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst neemt of
vanuit het WNK detacheert.
De reacties op dit voorstel in de
commissie van 19 januari waren
verdeeld. Op zich was men positief,
maar men vroeg zich wel af of het
aantal van 30 personen niet erg
ambitieus is. Dat de reactie van de
commissie niet volmondig positief
was, mocht de raadsleden van de
PvdA niet deren. Zij brengen het
voorstel naar de raadsvergadering
van 9 februari, zodat de raad over
het voorstel kan beslissen.
Afwachten dus.

De strijd tussen buurtbewoners is in volle gang

‘Of we bewuster met energie omgaan? We waren al duurzaam bezig,
maar het is zeker versterkt’, stelt een deelnemer aan de Energiestrijd.
Door mee te doen aan deze competitie (‘leuk om met buurtbewoners
ervaringen uit te wisselen’) heeft hij de smaak te pakken.
Het regent energietips: ’s avonds de
thermostaat een graadje lager, lichten eerder uit en spaarlampen met
minder watt. ‘Oh ja, en we hebben
vanmiddag droogrekken gekocht
waardoor we de wasdroger minder
hoeven te gebruiken.’ Voorlopig gaat
Bergermeer aan kop in de Energiestrijd waarbij inwoners al ‘strijdend’ fanatiek energie bezuinigen.

Op 21 maart is de finale. Dan reikt
wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA) de prijs uit aan de wijk
en het gezin dat de meeste energie
bespaard heeft. Gemeente Alkmaar
maakt de Energiestrijd mogelijk. Zie
ook www.energiestrijd.nl/alkmaar
Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

Wethouder
Hagen roept
werknemers op:

Doe mee
met
Burgernet!
Heeft u een bedrijf en voelt u zich
betrokken bij de veiligheid in de
stad? Geef u dan samen met uw
medewerkers op voor Burgernet
Alkmaar! Wethouder Martin Hagen
van Integrale Veiligheid (Trots op
Nederland): ‘Werknemers zijn vaak
een volle werkweek of een gedeelte daarvan in onze stad. Daarom kunnen ook zij, vanaf hun
werkplek, een goede bijdrage
leveren aan veiligheid. Daarom
roep ik werkgevers op om zich
samen met hun medewerkers op
te geven voor Burgernet Alkmaar.
Veiligheid maak je niet alleen,
maar met elkaar.’
Burgernet is een samenwerking
tussen burgers, gemeenten en
politie om veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen.
Dit gebeurt via een telefonisch
netwerk. De centralist van de
meldkamer van politie start, na
melding van bijvoorbeeld inbraak
of een vermist kind, een burgernetactie op. De burgernetdeelnemers krijgen een bericht - gesproken of tekst - op hun (mobiele)
telefoon, met het verzoek uit te
kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. En dat
kan ook gewoon vanaf de werkplek. Na afloop ontvangen alle
burgernetdeelnemers een bericht
over de afloop van de actie. Aanmelden kan via www.burgernet.nl
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Aanpak centrum :‘Beste binnenstad van Nederland’
In de komende drie jaren wordt
het centrum van Alkmaar aangepakt. Ondanks de economische
crisis en gemeentelijke bezuinigingen zijn er ambitieuze doelstellingen om de binnenstad nog
aantrekkelijker te maken.
Wethouder Economische Zaken, Victor Kloos (OPA): ‘Het centrum van
Alkmaar is al eeuwenlang één van
de grootste trekpleisters van Alkmaar.
Het winkelaanbod en de cultuurhistorie in Alkmaar hebben grote aantrekkingskracht binnen de regio. Alle
werkzaamheden en projecten die
plaatsvinden in de binnenstad moeten dus goed op elkaar worden afgestemd om deze aantrekkingskracht
te behouden. En om de Beste Binnenstad van Nederland te worden.’

Ontwikkelingen in Overstad: Ringerscomplex en bouw megabioscoop

Drie gebieden
In het centrumgebied van Alkmaar
worden drie gebieden onderscheiden. Het historische centrum, Overstad en het Stationsgebied.

Historische centrum
Het historische centrum wordt aangepakt op de volgende locaties:
Gedempte Nieuwesloot, V.d Boschstraat, Doelenveld, Ramen, Marktstraat en Canadaplein. In verband
met de oplevering van de Schelphoekgarage in 2013 wordt ook de
Korte Vondelstraat aangepakt. De
Langestraat en de Kanaalkade komen
na 2014 aan de beurt.

Overstad
De ontwikkelingen in Overstad vinden de komende jaren vooral plaats
in de zone langs het Noord-Hollands
Kanaal. Het winkelcentrum Ringerscomplex en de bouw van een
megabioscoop springen daarbij het
meest in het oog.

De Langestraat wordt in 2014 opgeknapt

De markt: niet weg te denken uit het centrum

Stationsgebied
In het Stationsgebied gaat het om
een kantoorontwikkeling aan de
noordzijde en het verbeteren van de
toegankelijkheid van het station door
de bouw van een traverse met liften
en roltrappen. Ook de fietsvoorzieningen worden fors uitgebreid.

Bruggen
Er komt naast de spoorbrug een langzaam verkeersbrug tussen Overstad
en het Stationsgebied.
Naast de huidige spoorbrug is een brug voor langzaamverkeer gepland

Werk in uitvoering

Stadsregie: www.alkmaar.nl/werkinuitvoering

Gedempte Nieuwesloot
Start:
16 januari
Gereed: medio juni
Sinds maandag 16 januari wordt gewerkt aan de renovatie van de Gedempte Nieuwesloot. De werkzaamheden starten aan de zijde van het
Hofplein en duren ongeveer vijf
maanden. Doorgaand autoverkeer
op de Gedempte Nieuwesloot is gedurende de werkzaamheden niet
mogelijk. Voor autoverkeer geldt een
omleidingsroute. Deze route staat
met gele borden aangegeven. De
winkels en woningen blijven tijdens
de werkzaamheden bereikbaar voor
voetgangers.

Singelgarage
Start:
16 januari
Gereed: 24 februari
Er vinden tot 24 februari onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Singelgarage. De parkeergarage blijft

Perspectieftekening van het nieuwe Hofplein.

tijdens de werkzaamheden gewoon
open maar er zijn tijdelijk wel minder
parkeerplekken beschikbaar. Op piekmomenten wordt er voor gezorgd dat
de volledige capaciteit beschikbaar
is.
Alle vergunninghouders van de Singelgarage zijn per brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Pettemerstraat:
Vegrohallen
Start:
16 november 2011
Gereed: begin 2012
De sloop van de oude locatie van de
groothandel in sanitair is gestart. De
hallen worden gefaseerd gesloopt.
De eerste weken verwijdert het

Vanwege werkzaamheden aan de Gedempte Nieuwesloot wordt een deel van
de markt verplaatst naar de Sint Sebastiaanstraat en de Paardenmarkt.
Vanwege de overlast worden op 4 februari gratis stroopwafels uitgedeeld en er
is een stickeractie met mooie prijzen.

sloopbedrijf het asbest aan de binnenkant van het pand. Vervolgens
worden de asbesthoudende dakplaten verwijderd. Dit neemt ongeveer
twee maanden in beslag. Daarna
worden de muren die geen asbest
bevatten gesloopt. Als alles volgens
planning verloopt zijn de sloopwerkzaamheden begin 2012 afgerond.

Het verwijderen van asbest tijdens
de sloop gebeurt op veilige wijze en
levert geen gevaar voor de volksgezondheid op. Parkeren op het terrein
Pettemerstraat is gedurende de
werkzaamheden niet mogelijk.
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Eugène Vriend geeft wethouder Van de Ven muziekles

‘Mondharmonica: stukje volkscultuur is terug’
Het was een uitdaging voor mu-

Workshops

ziekleraar Eugène Vriend: cultuur-

Eugène bruist van enthousiasme als
hij praat over zijn toekomstplannen.
‘Ik geef nu les in Heiloo, maar ik ben
ook op zoek naar een geschikte locatie in Alkmaar. Daar wil ik aan
groepen les geven. Het bespelen van
een mondharmonica is niet alleen
gemakkelijk te leren, maar het instrument is ook relatief goedkoop in
aanschaf. Een prachtig instrument en
heel toegankelijk dus voor mensen
met een smalle beurs. En verder denk
ik aan workshops voor bijvoorbeeld
managers. De mondharmonica onthaast en het werkt heilzaam op
stressmomenten.’

wethouder Anjo van de Ven binnen
tien minuten mondharmonica leren
spelen. En… het is gelukt! Als het
aan Eugène ligt gaan nog veel meer
Alkmaarders dit instrument bespelen.
Eugène Vriend en wethouder Anjo
van de Ven treffen elkaar in het
stadhuis. Vriend steekt meteen van
wal: ‘Vroeger was de mondharmonica volksinstrument nummer één.
Iedereen kon hierop wel een liedje spelen. Door de opkomst van de
popcultuur is dit instrument steeds
meer in de keukenla beland. Ik wil
dit plezier en een stukje volkscultuur teruggeven aan de mensen
en hen stimuleren hun muziekgevoel te ontwikkelen.’

Ondernemerschap

Eugène Vriend en wethouder Anjo van der Ven zien muziek in het cultureel ondernemerschap

Eigen lesmethode
Hij voegt meteen de daad bij het
woord, geeft de wethouder een
instrument en enkele aanwijzingen
en…. er klinken al meteen mooie
klanken. Eerst nog wat aarzelend,
maar al snel krijgt de wethouder
de techniek onder de knie en klinkt
daar zo maar ‘de negende van Beethoven’. Ze zegt: ‘Ik vond dit heel

leuk! En ik vind het belangrijk dat op
deze speelse wijze er meer aandacht
komt voor de volksmuziek.’
Eugène Vriend knikt instemmend en
zegt: ‘Ik heb mijn eigen lesmethode
ontwikkeld. Iedereen kan het leren,
ook al kun je geen noten lezen. Ik
leg uit hoe je al snel een liedje op

een mondharmonica kunt spelen.
Deze benadering slaat heel goed aan.
Uiteindelijk ben ik er in geslaagd om
zonder subsidie in mijn eigen inkomen te voorzien.

Toots Thielemans maakt. Weinig
mensen weten dat je met de juiste
speelwijze het geluid van een mondharmonica kunt vergelijken met het
geluid van een accordeon of trekzak.

De mondharmonica wordt vaak geassocieerd met het spelen van een
bluesnummer of met de muziek die

Maar het bespelen van de mondharmonica is veel sneller onder de knie
te krijgen.’

Anjo van de Ven is blij met het enthousiasme van Vriend en zijn belangstelling voor Alkmaar. ‘Dit is een
goed voorbeeld van creatief cultureel
ondernemerschap en dat waardeer
ik zeer. Ik ga het college voorstellen
om gezamenlijk deel te nemen aan
zo’n mondharmonicaworkshop. Goed
voor de teamspirit; ik zie er wel muziek in.’
Nieuwsgierig geworden:
neem contact op met Eugene
Vriend:p-team@online.nl

Inzamelactie kleine
elektrische apparaten
De inzamelactie voor afgedankte
kleine elektrische apparaten leverde veel op: in totaal ruim 1500
stuks! De reacties op de inzamelactie waren erg positief. Iedereen
die een elektrisch apparaat inleverde, ontving een Jekko. Dat is een
praktische verzamelbox voor gebruikte elektrische apparaten. In
totaal zijn er bijna 1200 Jekko’s
uitgedeeld. De Jekko’s zijn nog
Inzamelactie bij Albert Heijn XL

KORT NIEUWS
Brief Yossef over positie
asielkinderen
Met de Centrale Opvang Asielzoekers
(COA) en de dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) maakt Alkmaar afspraken
over de positie van asielkinderen in
het asielzoZekerscentrum (AZC). De
afspraken volgen op de motie van
de gemeenteraad ‘Laat een vluchtelingenkind kind zijn’. Ook heeft het
college een brief over de zaak Yossef
geschreven aan de leden van de
Tweede Kamer.
Lees brief op

alkmaar.nl

Ingang begraafplaats
met tijdelijke poort
De hoofdentree van de Algemene
Begraafplaats aan de Westerweg is
door een aanrijding beschadigd. Er
is op maandag 30 januari een tijdelijke poort gemaakt zodat de entree
weer gebruikt kan worden.

Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

Basisschool Gondelier:
smakelijk Fair Trade ontbijt
Na een mooi verhaal van burgemeester Piet Bruinooge ook nog eens
(h)eerlijk ontbijten. Voor de leerlingen van basisschool De Gondelier kon
daarmee de nationale voorleesdag
op 24 januari niet meer stuk. Het
ontbijt, aangeboden door gemeente
Alkmaar in samenwerking met de
Wereldwinkel en Fermento, smaakte niet alleen voortreffelijk, maar was
ook nog eens Fair Trade.

steeds beschikbaar. U kunt ze gratis ophalen bij de afvalbrengplaats.

Een financiële bijdrage van Wecycle
maakte deze actie mogelijk. Op 6,
7, 13 en 14 januari is een promotieteam op verschillende plaatsen in
Alkmaar actief geweest om kleine
elektrische apparaten in te nemen
en voorlichting te geven over het
scheiden van afval. De actie is onderdeel van de campagne ‘Alkmaar
heeft er de Brains voor’, waarbij
Alkmaarders worden opgeroepen
om afval beter te scheiden. De prijswinnaars van de spaarlamppakketten en elektrische fiets worden
begin februari bekend gemaakt.
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Leerlingen onthullen
informatiepanelen Bello
Onder luid gejuich van basisschoolleerlingen van De Kennemerpoort en
De Zes Wielen onthulden wethouders Anjo van de Ven (OPA) en Mirjam
Hamberg (SP) twee informatiepanelen over historische trams. De panelen
geven aan waar vroeger in Alkmaar en omgeving de trams reden en ze
zijn rijk voorzien van historisch beeldmateriaal.
Groepen 4 en 6 van De Zes Wielen en
6a van De Kennemerpoort maakten
in hun geschiedenislessen kennis met
de vroegere tramlijnen in Alkmaar. De
onthulling van de panelen was de
afsluiting van het project. Allereerst
onthulde Anjo van de Ven met leerlingen van De Kennemerpoort het
informatiepaneel aan de Nieuwlandersingel. Hier reed de tramlijn Alkmaar – Haarlem. Daarna gingen leer-

lingen van De Kennemerpoort met
een luchtbandentreintje naar basisschool De Zes Wielen aan het Oudorperdijkje. Samen met de wethouders
onthulden ze daar het paneel over de
tramlijn Alkmaar – Purmerend. Om het
geheel compleet te maken was er
natuurlijk een ouderwetse stoomfluit.
Daarna maakten ook de leerlingen van
De Zes Wielen een ritje met het treintje.

Wethouders Hamberg en Van de Ven onthullen samen met basisschoolleerlingen de fraaie panelen

Alkmaar zegt nee tegen agressie
Een bedreiging naar de baliemedewerker, geweld tegen een parkeercontroleur, een woedeuitbarsting tegen de wethouder. Gemeente Alkmaar
pikt dit niet meer: er wordt voortaan direct aangifte gedaan bij de politie.

De maatregelen zijn na te lezen in
het ‘Veiligheidsprotocol Gemeente
Alkmaar’.

Veiligheidsprotocol

Net als bij de brandweer, politie en
ambulancemedewerkers zijn ook
medewerkers van de gemeente
steeds vaker mikpunt van bijvoorbeeld scheldpartijen en zelfs geweld. En dat terwijl zij gewoon hun
werk doen. Dat kan natuurlijk niet.
Daarom neemt de gemeente Alkmaar maatregelen om haar personeel te beschermen.

Het veiligheidsprotocol geldt voor
alle gemeentelijke sectoren, bedrijven en politieke ambtsdragers
(burgemeester, wethouders en
raadsleden).

Lees meer op
Reageer op

Wethouder De Baat (VVD): ‘Agressie
tegen mensen die een publieke taak
vervullen is onacceptabel. Bij agressie wordt standaard aangifte gedaan
en de schade wordt verhaald op de
dader.’

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar

Er wordt voortaan direct aangifte
gedaan indien een personeelslid
van gemeente Alkmaar wordt
bedreigd of mishandeld.

Snert-strijd in Schermer
Het is winter: tijd voor snert! Burgemeester Piet Bruinooge maakte in de potentiële fusiegemeente Schermer
kennis met de ingrediënten voor deze oud Hollandse lekkernij bij de firma Ted Vaalburg. Ook de burgemeesters
van Heerhugowaard en Koggenland waren present bij het Snert-event, dat de eigenaren Ted en Nicoline
Vaalburg organiseerden.
De burgemeesters proefden de ter
plaatse gemaakte erwtensoep en
gaven daarna hun eindoordeel. De
prijs voor de beste snert van de ‘thuis-

koker’ ging naar Mary de Nijs uit
Zuidschermer; de prijs voor de beste
kok ‘ter plekke snert koken’ was voor
Bob Leek uit Driehuizen. Naast de

eeuwige roem en de Schermer Snert
Wisselbokaal mogen de winnaars ook
deelnemen aan het WK-Snertkoken
op 17 februari in Groningen.

KORT NIEUWS

Nachtopvang langer open
Vanwege de te verwachten strenge vorst zijn sinds maandag de openingstijden voor de nachtopvang aan de Jan de Heemstraat verlengd. De
verruimde openingstijden zijn van 19.00 uur ’s avonds tot 9.00 uur ’s morgens, zeven dagen per week, gedurende de gehele vorstperiode. Ook
wordt een warme maaltijd verstrekt.
Politie, GGD Meldpunt Vangnet & Advies en Brijder Verslavingszorg zijn geïnformeerd en kunnen cliënten die een zwervend bestaan leiden verwijzen
naar de nachtopvang. ‘Alkmaar laat haar daklozen niet in de kou staan’, aldus
de wethouders Martin Hagen, Volksgezondheid (Trots op Nederland) en
Mirjam Hamberg, Volkshuisvesting (SP). ‘Natuurlijk moeten wij tijdens de
vorstperiode deze groep mensen, de extra kwetsbaren in de Alkmaarse
samenleving, op een behoorlijke manier onderdak bieden.’

Betalingsverwerking
parkeervergunningen en
jaarontheffingen vertraagd

De betalingsbevestiging voor nieuwe parkeervergunningen en de
jaarontheffingen hebben een kleine vertraging opgelopen. De gemeente
ging over op een nieuw financieel systeem voor de verwerking van
betalingen. Er ontstonden echter problemen met het systeem, waardoor
de betalingen niet verwerkt kunnen worden.
Dit betekent dat de betalingsbevestigingen voor de nieuwe vergunningen
en ontheffingen voor 2012-2013 uiterlijk 1 maart 2012 worden aangeleverd.
Om bewoners en bedrijven tegemoet te komen, deelt de gemeente tot 1
maart 2012 geen bekeuringen uit die te maken hebben met de geldigheid
van parkeervergunningen en jaarontheffingen. Met een brief zijn alle vergunninghouders geïnformeerd over de vertraging en hoe te handelen.

Nieuwe windmolens
Alkmaar krijgt er twee windmolens bij. Zij worden gebouwd op het terrein van GP Groot aan de Boekelerdijk 13 A (Boekelermeer-Zuid). CDAwethouder Jan Nagengast (Duurzaamheid) geeft op woensdag 1 februari het startschot voor deze vormen van duurzame energieopwekking.
Hij doet dit samen met de directie van GP Groot/Sortiva en HVC.
Volgens Nagengast is er sprake van een mijlpaal. ‘Het is een eerste stap op
weg naar een groot windplan voor de regio Alkmaar’. Sortiva, een gezamenlijke dochteronderneming van HVC en GP Groot op het gebied van recycling,
is verantwoordelijk voor financiering en exploitatie van de windmolens. Met
de uitbreiding komt het aantal windmolens in Alkmaar op drie. In totaal is
in Alkmaar vooralsnog voorzien in vier windmolens. Deze leveren in totaal
zo’n tien Mega Watt (MW), voldoende voor de energiebehoefte van zo’n
zevenduizend huishoudens. Realisatie van deze windmolens past binnen
het Alkmaars Energieprogramma.

De burgemeesters Piet Bruinooge (Alkmaar) en Piet Moeijes (Schermer) waren keurmeesters tijdens het snert-event.

Woensdag 1 februari 2012
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Wethouder Hamberg: Inkomensgrens
individuele bijzondere bijstand blijft 120%

‘Ik zet me in voor de
meest kwetsbaren'
Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks de Rijksbezuinigingen op het minimabeleid de mensen met lage inkomens zoveel
mogelijk tegemoet komen. Zo blijft de schuldhulpverlening en is de Langdurigheidsuitkering verhoogd van 110% naar 120%.
Aan het woord is Mirjam Hamberg,
de Alkmaarse SP-wethouder die zich
voor de portefeuille Sociale Zaken
inzet: ‘Op dinsdag 17 januari hebben
we in het college het werkprogramma voor het minimabeleid vastgesteld. Daarin staan de opdrachten om
komend jaar € 527.000,- te bezuinigen op het minimabeleid. Alkmaar
wordt immers vanuit het Rijk hierop
gekort door de maximering van de
inkomensgrens van 120% naar 110%
bij wettelijk sociaal minimum (wsm)
te verlagen. Daarnaast komt er wel

weer structureel extra geld naar gemeenten voor de bijzondere bijstand
voor kwetsbare groepen. Voor Alkmaar betekent dat € 467.000,-.’

Meest kwetsbaren
ontzien
‘Ik blijf me hard maken om de meest
kwetsbaren in onze samenleving te
sparen. Naast de ouderen, chronisch
zieken en gehandicapten, richt ik me
ook op kinderen die in een armoedesituatie leven. Daarom heb ik het
college geadviseerd om het hoogst

haalbare aan te houden bij de wettelijke maximering van de inkomensgrens, namelijk 110%. ‘En’, benadrukt
Mirjam Hamberg: ‘Aan de inkomensgrens van de individuele bijzondere
bijstand wordt niet getornd! Deze
blijft 120%’.

Verschuivingen binnen
minimabeleid
‘Eigenlijk is er sprake van een verschuiving op onderdelen binnen het
minimabeleid. Zo wordt de inkomensgrens voor bewindvoeringskosten op het budget bijzondere bijstand
verlaagd naar 110%. Tegelijkertijd
ontstaat dan de mogelijkheid om de
inkomensgrens van de Langdurigheidstoeslag (een eenmalige uitke-

Mirjam Hamberg, wethouder Sociale Zaken (SP) zet zich in voor een gedegen
armoedebeleid en schuldhulpverlening.

ring voor wie langdurig moet rondkomen van een laag inkomen) op te
rekken van de huidige 100% naar
110%. Hierdoor wordt de stapeling
van inkomenseffecten voor deze
doelgroep verzacht. En tot slot wil ik
opmerken dat er ook ruimte is gemaakt om geld in te zetten voor de

schuldhulpverlening. Daarmee kunnen we het ingezette beleid op het
gebied van schuldhulpverlening blijven uitvoeren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gedegen
armoedebeleid’, aldus Mirjam Hamberg.

Buurt positief over
plan Randersdijk
De bewoners van het Ooievaarsnest hebben positief gereageerd op het
nieuwe plan voor het braakliggende terrein op de hoek van de Frieseweg
en de Randersdijk. Er komen 23 appartementen en een vrijstaande woning
aan het eind van de Kievitstraat. Het plan is ten opzichte van eerdere
ontwerpen kleiner geworden, terwijl de architectuur beter aansluit bij de
woningen aan de Frieseweg en de Randersdijk. Als de gemeenteraad
akkoord gaat, wordt het plan verder uitgewerkt.

Impressie van het bouwplan voor de hoek Frieseweg/Randersdijk

Over de invulling van het terrein
wordt al sinds 1995 gesproken. Begin
2011 heeft de ontwikkelaar in overleg met het buurtcomité en de
Historische Vereniging een nieuw
plan ontwikkeld.
Zodra de gemeenteraad het nieuwe

kader heeft vastgesteld, wordt het
schetsontwerp verder uitgewerkt tot
definitief ontwerp. Daarna zullen de
noodzakelijke procedures worden
gevoerd die nodig zijn omdat het
ontwerp afwijkt van het geldende
bestemmingsplan.

Zijbelading gestart in omgeving Vogelweg
De eerste rolemmers in de omgeving van de Vogelweg zijn geleegd
met één van de nieuwe zijladers.
Daarmee is de zijbelading in Alkmaar officieel van start gegaan.
Ongeveer 90% van de rolemmers
stond goed. Ze konden mechanisch
worden geleegd. Rolemmers die
niet goed stonden, zijn goed gezet,
geleegd en teruggezet met daaraan een kaart met een aanwijzing
hoe de rolemmers goed aan te
bieden.

Gestart

spaard. Voor de zijbelading zijn onder
andere nieuwe inzamelwagens, zogenaamde zijladers, aangeschaft en
zijn de oude rolemmers vervangen
door nieuwe. Zowel wagens als rolemmers waren toe aan vervanging
en de overstap op zijbelading was
hiervoor een goed moment. Met het
inrichten van de aanbiedplaatsen
stapt het grootste gedeelte van Alkmaar nu ook daadwerkelijk over op
zijbelading voor het inzamelen van
restafval, GFT en papier. In totaal gaat
ruim 75% over op de nieuwe manier
van inzamelen.

Begin 2011 is Alkmaar gestart met
de voorbereiding van het project
zijbelading. Met zijbelading kan de
gemeente een efficiëntere inzameling realiseren. Tevens wordt de fysieke belasting van medewerkers
beperkt en wordt er op kosten be-

Op maandag 16 januari is gestart met
het inrichten van de nieuwe aanbiedplaatsen voor rolemmers. Wijk voor
wijk worden die nu ingericht en in
de wijken waar dit gebeurd is, gaat

Aanbiedplaatsen

de zijbelading daarna ook van start.
Het inrichten van de aanbiedplaatsen
bestaat uit het maken van herkenningstekens op de grond.

Aanbiedregels
Bij het aanbieden van de rolemmers
voor zijbelading is het belangrijk dat
de wielen van de rolemmer van de
weg af staan en dat de rolemmers
met 10 cm tussenruimte - ongeveer
een vuistbreedte - worden neergezet. Op deze manier kan de rolemmer
met behulp van de gleuf geleegd
worden zonder tussenkomst van een
belader.

Informatiecampagne
Inwoners zijn en worden met een
brief op de hoogte gebracht van de
start van de zijbelading. Bij de brief
is een folder met de nieuwe aanbie-

dregels gevoegd. Hierin staat precies
beschreven hoe de rolemmers moeten worden aangeboden.

Lees meer op
Reageer op

alkmaar.nl
@gemeentealkmaar
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alkmaar

■■F. Hendriklaan 165-179, 146-150 en

■■Kanaalkade 54 en 54A Alkmaar: het

154-158, L. Henriettestraat 38-50 en

renoveren van een voorgevel, winkel- en

Pr. Mariannestraat 71-79 en 83-85 Alkmaar:

woonruimte. Datum einde bezwaartermijn:

het renoveren van een aantal woningen

03 maart 2012.

(Kooimeer fase 3). Datum ontvangst:
26 januari 2012.

■■Metiusgracht 9 Alkmaar: het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde. Datum
einde bezwaartermijn: 03 maart 2012.

maken bekend dat zij de volgende aanvragen

■■Emmastraat 35 Alkmaar: het veranderen

■■Lijsterbeslaan 32 Oudorp: het kappen van
twee coniferen in de achtertuin. Datum
einde bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■1e Landdwarsstraat 24 Alkmaar: het
kappen van een kastanjeboom in de
achtertuin. Datum einde bezwaartermijn:
09 maart 2012.
■■Korte Vondelstraat (tussen Schelphoek-

voor een omgevingsvergunning hebben

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

ontvangen:

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over

van een woon- werkpand naar 6 apparte-

Voormeer) Alkmaar: het kappen van

■■ Beethovensingel 7 Alkmaar: het kappen van

bovenstaande aanvragen nog geen besluiten)

menten. Datum einde bezwaartermijn:

3 esdoorns in de openbare ruimte, trottoir

een boom. Datum ontvangst: 20 januari 2012.

zijn genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan

07 maart 2012.

langs de passantenhaven. Datum einde

■■Eikelenbergstraat 80 Alkmaar: het kappen

kan dat alleen nadat u een afspraak heeft

van 3 populieren en 7 esdoorns in de

gemaakt bij de afdeling bouwen. U kunt een

zijtuin. Datum ontvangst: 20 januari 2012.

afspraak maken van maandag t/m vrijdag

■■Israëlslaan 17 Alkmaar: het kappen van
een den in de achtertuin. Datum ontvangst:
20 januari 2012.
■■Breeuwerstraat 38 Alkmaar: het vervangen en vergroten van een raam in de

tussen 09.00 en 11.00 uur onder telefoonnummer 072-548 8490.

Vergadering Welstands- en
Monumentencommissie:

■■Emmastraat 87 Alkmaar: het vernieuwen
van een garage. Datum einde bezwaartermijn: 08 maart 2012.
■■Paardenmarkt 2 Alkmaar: het wijzigen van
een bestaande handelsreclame en het

bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■Nassaulaan 41 Alkmaar: het kappen van
een moerascypres. Datum einde bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■openbaar plantsoen naast Stetwaard 96

plaatsen van een nieuwe handelsreclame.

Alkmaar: het kappen van 4 dennen. Datum

Datum einde bezwaartermijn: 08 maart 2012.

einde bezwaartermijn: 09 maart 2012.

■■Oudegracht 215 t.h.v. Gedempte Baan-

Bezwaar

De Welstands- en Monumentencommissie

sloot tussen nrs. 8 en 12 Alkmaar: het

behandelt op 3 februari 2012 vanaf 12.00 uur

nieuw bouwen van een dubbele garage en

Tegen (een van) deze besluiten kunnen

een gedeelte van een pand. Datum

in het openbaar een aantal aanvragen om

het aanleggen van een in- of uitrit. Datum

belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk

ontvangst: 23 januari 2012.

een omgevingsvergunning voor de activitei-

einde bezwaartermijn: 08 maart 2012.

en gemotiveerd bezwaar indienen bij

zijgevel. Datum ontvangst: 22 januari 2012.
■■Langestraat 113 Alkmaar: het slopen van

■■Noorderkade 170 - 190 Alkmaar: het

■■Kanaaldijk 113 Koedijk: het vergroten van

ten bouwen en reclame. De agenda van de

de woonkamer (plaatsen erker). Datum

aanvragen kan vanaf donderdag 2 februari

vervangen van zes enkelzijdige lichtrecla-

Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van

ontvangst: 22 januari 2012.

2012 worden ingezien bij de balie Bouwen en

mes. Datum einde bezwaartermijn:

zes weken loopt tot de genoemde datum

Wonen in het Stadskantoor. Belangstellenden

09 maart 2012.

einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren

■■Koperslagerstraat 45 Alkmaar: het kappen
van een berk in de achtertuin. Datum

kunnen de vergadering bijwonen in de Groene

ontvangst: 24 januari 2012.

kamer, vergadervleugel, Stadskantoor.

■■Beatrixlaan 16 Alkmaar: het kappen van
een treurwilg in de achtertuin. Datum
ontvangst: 24 januari 2012.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

ontvangst: 24 januari 2012.

een woning in een woning + winkel. Datum
einde bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■Stadionweg 1 Alkmaar: een nieuw te

Uitgebreide voorbereidingsprocedure:
kennisgeving ontwerpbeschikking

dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

plaatsen lichtreclame met doosletters op
2 hoeken van het AZ stadion. Datum einde

■■Bisschop Bottemannestraat 1 Alkmaar:
het plaatsen van een schuur. Datum

■■Fnidsen 48 A Alkmaar: het wijzigen van

burgemeester en wethouders van Alkmaar,

bezwaartermijn: 09 maart 2012.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure:
verleende omgevingsvergunningen

■■Oudegracht 245 Alkmaar: verbouwing van

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

■■Spilstraat 144 Alkmaar: het kappen van

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

een pand waarbij een vide en een dakterras

maken bekend, dat zij de volgende omge-

een leylandii in de achtertuin. Datum

maken in het kader van afdeling 3.4 van de

gecreëerd worden.. Datum einde bezwaar-

vingsvergunning hebben verleend:

ontvangst: 25 januari 2012.

Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij

termijn: 08 maart 2012.

■■Verdronkenoord 68 Alkmaar:het bedekken

■■Berenkoog (kavel M738) Alkmaar: het

■■vóór Wielingenweg 265-269 Alkmaar: het

in het kader van de Algemene bepalingen

kappen van twee veldesdoornen in het

omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn

aanleggen van een uitweg. Datum einde

het vervangen van de goten van het koor

openbaar plantsoen. Datum ontvangst:

vergunning te verlenen voor:

bezwaartermijn: 09 maart 2012.

en het plaatselijk herstellen van voegwerk.

25 januari 2012.

■■Bergerweg 185 Alkmaar: het plaatsen van

■■achter Tjalkstraat 63 Alkmaar: het kappen
van een tamme kastanje in het openbaar

3 tijdelijke units (max. 5 jaar).
■■Noorderkade naast de Tesselsebrug

plantsoen. Datum ontvangst: 25 januari

Alkmaar: het realiseren van een tijdelijk

2012.

stadsstrand (max. 6 maanden).

■■Olieslagerstraat 26 Alkmaar: het kappen
van een haagbeuk in de achtertuin. Datum
ontvangst: 25 januari 2012.

Zienswijzen
Het(de) ontwerpbesluit(en) en de bijbeho-

■■Stationsweg 41 Alkmaar: het plaatsen van

van enkele dakvlakken met nieuwe leien,

Einde beroepstermijn: 14 maart 2012

gevelelementen. Datum einde bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■Hazenkoog 21 A Alkmaar: het renoveren

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking heb-

van de gevel (vervangen van de gevel-

bende stukken liggen met ingang van

beplating). Datum einde bezwaartermijn:

morgen gedurende zes weken ter inzage bij

09 maart 2012.

de balie Bouwen en Wonen van het Stadskan-

■■ Omval 55 Alkmaar: het overkappen van een

toor. Bezoekadres en openingstijden zie

rende stukken liggen met ingang van morgen

deel van de buitentuin van tuincentrum

boven in de balk.

een pand ten behoeve van nieuwbouw

gedurende zes weken ter inzage bij de balie

ranzijn tuin & dier. Datum einde bezwaar-

Daarnaast kan de verleende omgevingsver-

appartementen. Datum ontvangst: 24

Bouwen en Wonen van het Stadskantoor. Voor

termijn: 09 maart 2012.

gunning met de daarbij behorende stukken

januari 2012.

bezoekadres en openingstijden zie boven in

■■Eilandswal 26 Alkmaar: het slopen van

■■Offenbachstraat 36 Alkmaar: het kappen

op internet worden ingezien. Dit kan op onze

de balk. Belanghebbenden kunnen gedu-

van een berk. Datum einde bezwaartermijn:

internetpagina www.alkmaar.nl via Loket→

een slangenden. Datum ontvangst: 25

rende deze termijn mondeling of schriftelijk

09 maart 2012.

Bouwen en wonen → Plannen ter inzage, of

januari 2012.

eventuele zienswijzen over het ontwerpbe-

■■Nassaulaan 24 Alkmaar: het kappen van

■■Dr. Scheylaan tegenover nr. 55 t/m 93

via www.ruimtelijkeplannen.nl.

sluit naar voren brengen bij burgemeester en

Alkmaar: het kappen van 3 elzen en

Belanghebbenden kunnen gedurende deze

de indeling en de gevels. Datum ontvangst:

wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

1 esdoorn . Datum einde bezwaartermijn:

termijn tegen (een van) deze besluiten

24 januari 2012.

Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de

09 maart 2012.

schriftelijk en gemotiveerd beroep indienen

■■Kanaaldijk 255 Koedijk: het wijzigen van

■■Madame Curiestraat 7 Alkmaar: het
verbouwen van een bedrijfshal (plaatsen
verdiepingsvloer en kozijnen). Datum
ontvangst: 25 januari 2012.
■■Noorderkade 130 Alkmaar: het wijzigen

hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

van een bestaande handelsreclame. Datum
ontvangst: 25 januari 2012.
■■Mesdaglaan 59 Alkmaar: het plaatsen van

Reguliere voorbereidingsprocedure:
verleende omgevingsvergunningen

■■openbaar plantsoen Clarissenbolwerk

recht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. De

kastanje. Datum einde bezwaartermijn:

beroepstermijn van zes weken vangt aan de

09 maart 2012.

dag na die waarop hetbesluitter inzage is

■■Prinses Mariannestraat 16 Alkmaar: het

op de hierboven genoemde datum einde

den in de achtertuin. Datum einde be-

beroepstermijn te zijn ingediend.

zwaartermijn: 09 maart 2012.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

■■Bachlaan 13 Alkmaar: het kappen van

ontvangst: 26 januari 2012.

maken bekend, dat zij de volgende omge-

1 beuk in de voortuin. Datum einde

van een bedrijfspand en het aanleggen van

vingsvergunningen hebben verleend:
■■Bisschop Bottemannestraat 13 Alkmaar:

gelegd. Een eventueel beroep dient uiterlijk

kappen van een berk in de voortuin en een

een nieuw kozijn in de zijgevel. Datum
■■Marconistraat 22 Alkmaar: het renoveren

bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuurs-

voor nr. 1 Alkmaar: het kappen van een

bezwaartermijn: 09 maart 2012.
■■'t Veneetse Eiland 32 Alkmaar: het kappen

een nieuwe inrit. Datum ontvangst:

het plaatsen van een dakopbouw. Datum

van een berk in de zijtuin. Datum einde

26 januari 2012.

einde bezwaartermijn: 03 maart 2012.

bezwaartermijn: 09 maart 2012.

zie vervolg

Woensdag 1 februari 2012

Stadskrant Alkmaar

Officiële mededelingen (vervolg)
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

1 februari 2012
Beroep

bescheiden en de definitieve beschikking

verzoek door de Rechtbank van Alkmaar is

voor het intrekken van een vergunning

beslist. Aan het griffierecht, zowel voor een

Tegen de bovengenoemde aanwijsbesluiten

ingevolge de Wet algemene bepalingen

beroep als voor een verzoek tot het treffen

kan beroep worden ingesteld door belang-

omgevingsrecht (Wabo) ter inzage zijn

van een voorlopige voorziening zijn kosten

hebbenden, die zienswijzen over het concept

gelegd.

verbonden.

besluit naar voren hebben gebracht en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van
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Betreft

Informatie

kan worden verweten geen zienswijzen over

de volgende aanvra(a)g(en) voor een

Het betreft WTR BV, Vossenkoog 10 te

Voor nadere informatie kunt u contact

het concept besluit naar voren te hebben

omgevingsvergunning de beslistermijn met

Alkmaar, voor het in werking hebben van een

opnemen met de heer J. Hes, telefoon (072)

gebracht.

zes weken hebben verlengd:

vulkaniseerbedrijf.

548 8447.

■■Koelmalaan 316 Alkmaar: het plaatsen van
een hoogtebegrenzer, menubord en praat-

Besluit

Aanwijsbesluiten locaties
aanbiedplaatsen rolemmers

Binnen zes weken kan beroep worden
ingesteld bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes

paal en het aanbrengen van reclame-uitin-

De beslissing betreft het ingevolge artikel

gen. Datum ontvangst: 9 november 2011.

2.33 lid 2 sub b van de Wet algemene

Het college van burgemeester en wethouders

weken gaat de dag na de datum van terinza-

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) intrekken

van Alkmaar maakt bekend dat met toepas-

gelegging in. Voor het instellen van beroep is

van de vergunning (verleend door burge-

sing van afd. 3.4 van de Algemene Wet

griffierecht verschuldigd.

meester en wethouders van de gemeente

Bestuursrecht de aanwijsbesluiten, in de

Alkmaar op 24 oktober 1997). De reden

vorm van locatietekeningen, met de aanwij-

hiervoor is dat bovenstaande activiteiten

zingen van de locaties voor aanbiedplaatsen

De gemeenteraad heeft op 12 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

waarvoor de vergunning is verleend zijn

voor rolemmers en andere relevante stukken

besloten tot het instellen van een raadsen-

hebben in definitieve beschikkingen voor:

gestaakt. Hierdoor is geen grond meer voor

met ingang van 1 februari 2012 gedurende

quête naar de bestuurs- en besluitvormings-

■■Gashouderstraat/Geestersingel, kadastraal

het in stand houden van de verleende

zes weken ter inzage liggen bij de balie van

cultuur met betrekking tot het project Yxie.

vergunning.

het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10

De commissie van onderzoek bestaat uit de

(de openingstijden zijn maandag van

leden H. Adriaanse, M.L.M. Delahaij, D.

13.00-16.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag

Dubois-Veenhuis, drs J.A.L. Kensmil en W.J.

Het besluit en andere relevante gegevens

van 9.00-16.30 uur, avondopenstelling

Peters. (Bekend gemaakt conform art. 2 lid 1

liggen vanaf 2 februari t/m 15 maart 2012 ter

donderdag van 18.30-20.00 uur;

van de enquêteverordening Gemeente

Kennisgeving
Wet bodembescherming
Beschikking

sectie C, nrs. 6020, 8065, 8066, 8067, 8069
en 8075 ingestemd met het evaluatieverslag
van de uitvoering van de sanering of een
fase daarvan (artikel 39c Wbb).
■■Gemeentewerf gemeente Alkmaar,

Inzage

Herculesstraat 71 en Kitmanstraat 23,

inzage op het Stadskantoor, bij de publieks-

kadastraal Alkmaar sectie F, nr. 6448 resp.

balie Bouwen en Wonen. Adres en openings-

Het gaat hierbij alleen om de aanwijsbeslui-

8265 ingestemd met het evaluatieverslag

tijden zie boven in de balk.

ten waarvoor zienswijzen zijn ingebracht

uitplaatsing (artikel 39c Wbb).

Alkmaar).

binnen de gestelde reactietermijn van zes

van de uitvoering van de BUS-tijdelijke-

Beroep

Instellen raadsenquête

weken. Het betreft de concept aanwijsbeslui-

Agenda (onder voorbehoud)

Beroep wordt alleen nog toegekend aan

ten met het kenmerk 201106- gevolgd door:

Gemeenteraad, donderdag 9 februari

belanghebbenden in de zin van art. 1:2

01-003, 01-004, 01-005, 01-009, 01-010,

2012, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid de

Algemene wet bestuursrecht (Awb): degene

01-011, 01-012, 01-013, 01-014, 01-015, 01-016,

De volgende onderwerpen worden in ieder

aanvraag via de verkorte procedure te

wiens belang rechtstreeks bij een beschik-

01-017, 01-018, 01-020, 01-021, 01-028, 01-029,

geval besproken:

behandelen. Hiervoor is gekozen omdat

king betrokken is. Tegen deze beschikking

05-001, 05-004, 05-007, 05-008, 05-012,

■■	Raadsvoorstel Strategische werkagen-

redelijkerwijs geen bedenkingen worden

kan beroep worden ingesteld door de

05-013, 05-014, 05-015,

da regio Alkmaar 2012-2014 en

verwacht van belanghebbenden die de

aanvrager, betrokken adviseurs, degenen die

06-001, 06-002, 06-006, 06-008, 06-009,

Bestuursconvenant

beschikking niet hebben aangevraagd.

eerder in de procedure tegen de ontwerpbe-

06-013, 06-014, 06-016, 06-019, 06-020,

schikking zienswijzen hebben ingebracht,

12-001, 12-003, 12-004, 12-005, 12-007, 12-008,

degenen die zienswijzen hebben ingebracht

12-009, 12-011, 12-012, 12-014, 12-015,

■■	Raadsvoorstel wijziging ‘

U kunt de definitieve beschikking en alle

tegen de eventueel aangebrachte wijziging in

12-016, 12-017, 12-018, 12-019, 12-021, 12-023,

Hamerstuk:

bijbehorende stukken van 1 februari 2012 t/m

de beschikking ten opzichte van het ontwerp

12-025, 12-027, 12-028, 12-030, 12-031,

■■	Raadsvoorstel Restant afwikkeling

13 maart 2012 inzien bij de balie Bouwen en

ervan en belanghebbenden aan wie redelij-

12-032,

Wonen en Milieu op het Stadskantoor,

kerwijs niet kan worden verweten geen

18-001, 18-002, 18-005, 18-007, 18-008,

Hamer-/Bespreekstukken:

Mallegatsplein 10 in Alkmaar, Adres en

zienswijzen te hebben ingebracht tegen de

18-009, 18-010, 18-014, 18-015, 18-016,

■■	Raadsvoorstel burgerinitiatief Achter-

openingstijden zie boven in de balk.Voor

beschikking. Gedurende zes weken kan

21-001, 21-002, 21-005, 21-006, 21-007,

meer informatie kunt u contact opnemen met

beroep/voorlopige voorziening worden

21-008, 21-009, 21-010, 21-016, 21-017, 21-021.

de bodemspecialisten van de Vakgroep

ingesteld tegen deze beschikking. Het

Bodem, telefoon 072-5488130 of 5488588.

verzoekschrift moet worden gericht aan de

Bij de bepaling van de locaties zijn de

voorzitter van de Rechtbank Alkmaar, sector

volgende (beleids)criteria getoetst: doelma-

Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG te

tige inrichting openbare buitenruimte,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken

Alkmaar. Het besluit wordt pas van kracht

beperking van de overlast voor de omgeving,

na de ter inzagelegging van deze beschikking

nadat op voornoemd verzoek door de

de verkeersveiligheid, de arbeidsbelasting

schriftelijk bezwaar maken bij Burgemeester

Rechtbank Alkmaar is beslist. Zij die beroep

voor inzamelaars, financiële en inzamellogis-

en Wethouders van Alkmaar, Vakgroep

instellen kunnen bij een spoedeisend belang

tieke aspecten en fysieke (on)mogelijkheid

Bodem, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

een verzoek doen om schorsing van de

om rolemmers te plaatsen. Voorts wordt een

beschikking dan wel tot het treffen van een

afstand tot 75 meter tussen perceel en

voorlopige voorziening. Dit verzoek moet

aanbiedplaats als laagdrempelig gezien. In

binnen bovengenoemde termijn worden

uitzonderingsgevallen, afhankelijk van de

De stukken liggen ter inzage bij de

Verkorte procedure

Inzien

Bezwaar

Kennisgeving
ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

■■	Raadsvoorstel Huisvestingsplan
Basisonderwijs

uitbreiding De Vest

dam
■■	Initiatief Raadsvoorstel Meer SW-geïndiceerde in dienst of gedetacheerd
vanuit WNK bij de gemeenten
■■	Raadsvoorstel Wijziging plaatsingsbeleid UMTS-masten
■■	Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Achterdam
■■	Raadsvoorstel Modernisering Theater
de Vest
■■	Initiatief Raadsvoorstel Vaststellen
noordelijke helft Structuurvisie
Westrand

gericht aan de voorzitter van de Rechtbank

omstandigheden van het geval, kan het

informatiebalie in het stadskantoor.

Burgemeester en wethouders van de

Alkmaar, wil het besluit niet na de terinzagel-

college van burgemeester en wethouders

Zie voor meer informatie ook

gemeente Alkmaar (hierna: ‘het Bevoegd

egging van kracht worden. De beschikking

afwijken van deze afstand.

www.gemeenteraad.alkmaar.nl

gezag’) maken hierbij bekend dat de

wordt pas van kracht nadat op voornoemd

Gemeente alkmaar

Dienstencentrum Alkmaar-Noord (Laan van
Straatsburg 2)
maandag van 13.00 tot 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Postadres: postbus 53, 1800 BC Alkmaar
Telefoonnummer: 14 072
Fax: (072) 548 87 77
E-mail postadres: post@alkmaar.nl
Website gemeente alkmaar: www.alkmaar.nl

openingstijden publiekbalies:
Stadskantoor (Mallegatsplein 10)
maandag van 13.00 tot 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Digitaal loket en digitaal
afspraken maken
Wacht niet langer, maak een afspraak!
U kunt een afspraak maken voor: aanvraag/
afhalen reisdocumenten, aanvraag/ afhalen
rijbewijzen, erkenning, geboorteaangifte, on-

dertrouw, inzage digitaal bouwarchief, inzage
bestemmingsplannen, inzage constructiearchief.
Kijk op www.alkmaar.nl of bel 14 072 voor het
maken van een afspraak op de dag dat het u
uitkomt. U wordt dan op het afgesproken tijdstip direct aan de balie geholpen!

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de gemeente
Alkmaar en verschijnt één keer in de twee
weken aan het Alkmaars Nieuwsblad op woensdag. Bij het niet verschijnen van de Stadskrant

staan de Officiele Mededelingen van de gemeente Alkmaar in het Alkmaars Nieuwsblad.
Verspreiding: huis-aan-huis in gemeente Alkmaar. Geen krant ontvangen? Bel (0226) 333311
voor nabezorging.
Redactie: Afdeling Communicatie, gemeente
Alkmaar Telefoon: (072) 548 89 89
E-mail: stadskrant@alkmaar.nl
Postadres: Stadskrant, Postbus 53, 1800 BC
Alkmaar
Foto’s: Wick Natzijl, tenzij anders vermeld
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Actualisatie Horecabeleid
Alkmaar is een bruisende stad met
een ruim aanbod aan horeca. Om
dat zo te houden wordt in de Actualisatie Horecanota ruimte geboden
voor een beperkte, gecontroleerde
en selectieve ontwikkelingsruimte
voor de horeca. Het is aan de ondernemers om binnen de gestelde randvoorwaarden invulling te geven aan
mogelijke ontwikkelingen in de horeca.
De uiteindelijke doelstellingen van
het integraal horecabeleid zijn:
• Het behouden van een gevariëerd
en goed functionerend voorzieningenaanbod;
• Het bewaken van de openbare orde
en veiligheid en het milieu;
• Duidelijkheid te verschaffen over
de landelijke en lokale wet- en
regelgeving op het gebied van horeca;

• Een horeca specifiek handhavingsbeleid te hebben voor naleving van
de regels;
• Het behouden van kwantiteit en
streven naar kwaliteit.
De Horecanota is 19 januari opiniërend besproken met de raadscommissie. De raadscommissie heeft haar
indruk op onderdelen gegeven. Nu
gaat de nota de inspraak in en na
de inspraak volgt de definitieve vastgesteld in de gemeenteraad.
Kijk ook op alkmaar.nl

Inburgering en Victorie besproken in algemene raadscommissie
De commissie heeft op 26 januari jongstleden onder andere vergaderd over de wijziging van de inburgeringsverordening en de herontwikkeling van Victorie.

zich kritisch uit over de wijzigingen,
waarbij onder andere werd gewezen
op het Europees Associatieverdrag,
taalvaardigheid in de Nederlandse
taal, kansen op de arbeidsmarkt en
mogelijke financiële belemmeringen
om een inburgeringscursus te volgen.
Het voorstel wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 9 februari 2012.

Wijziging inburgeringsverordening
Het college heeft besloten om het
inburgeringsbeleid te wijzigen in die
zin dat met name het accent wordt
gelegd op de wettelijke taak. Dat
betekent dat in 2012 de gemeente
verplicht is alleen aan asielgerechtigden en aan gebedsdienaren een
inburgeringsaanbod voor te leggen.
Gezinsvormers (huwelijksmigranten)
en gezinsherenigers (gezinsleden van
vluchtelingen) zullen in 2012 hun
inburgering zelf moeten regelen.
Turkse migranten, die op grond van
het Europese associatieverdrag net
inburgeringsplichtig zijn, worden wel
geïnformeerd over de mogelijkheid
gebruik te maken van het gemeen-

Herontwikkeling
Victorie
De commissie heeft in opiniërende
zin gesproken over de herontwikkeling van het poppodium Victorie,
waarbij rekening gehouden wordt
telijk inburgeringsaanbod. Dit betekent dat de toegang tot het gemeentelijk inburgeringsaanbod wordt

beperkt. In verband hiermee moet
de inburgeringsverordening aangepast worden. Diverse fracties spraken

‘Meer SW geïndiceerden bij de gemeente’
De raadsleden Tineke Komen en Mohamed Keskin willen met het initiatiefvoorstel ‘Meer SW geïndiceerden in dienst of gedetacheerd vanuit WNK
bij de gemeenten’ realiseren dat de gemeente Alkmaar meer medewerkers van het WNK in dienst neemt. Zij stellen dat de gemeente Alkmaar
een voorbeeldfunctie heeft om tijdens bezuinigingen mensen een kans
te blijven bieden en mensen aan werk te helpen. Niet alleen richting
inwoners, maar ook bijvoorbeeld richting bedrijfsleven en regiogemeen-

raadsvergadering van 9 februari,
zodat in de raad over het voorstel
besloten kan worden. Afwachten dus.

Lees meer op

alkmaar.nl

Bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen over bestuurlijke zaken, stuur deze dan aan:
Gemeenteraad Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar,
e-mail gemeenteraad@alkmaar.nl
PvdA
p.verbruggen@pvdaalkmaar.nl
tel. 072-8441011
OPA
benbijl@kpnmail.nl
tel. 06 22454286

ten. Dit mede gezien de aankomende bezuinigingen vanuit het Rijk op
de sociale werkplaatsen en om in de toekomst de positie voor mensen
met een indicatie voor een sociale werkplek te verbeteren.
In dat kader stelt de fractie van de
PvdA voor dat de gemeente mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
in dienst neemt en/of vanuit het WNK
detacheert. Het gaat daarbij in eerste instantie om mensen die geïndiceerd zijn voor een sociale werkplek.

De reacties op dit voorstel in de commissie van 19 januari waren verdeeld.
Op zich was men positief, maar men
vroeg zich wel af of het aantal van
30 personen niet erg ambitieus is.
Dat de reactie van de commissie niet
volmondig positief was, mocht de
raadsleden van de PvdA niet deren.
Zij brengen het voorstel naar de

met het wegvallen van het aanbod
van De Waerdse Tempel.
De discussie ging vooral over de
huisvesting van Victorie: nieuwbouw,
vernieuwbouw of opknappen. Daarnaast was samenwerking tussen
regionale culturele instellingen aan
de orde. Diverse fracties waren van
mening dat samenwerking vooral
moest komen vanuit de organisaties
zelf, waarbij het dan vooral gaat om
afstemming en programmering. De
verwachting is dat het college nog
voor het zomerreces met nadere
voorstellen komt.

D66
elly_konijn@hotmail.com
06-22384895
GroenLinks
rosinadn@hotmail.com
tel. 06 14234962
VVD
rj.heerema@telfort.nl
tel. 0651353560

Leefbaar Alkmaar
maya.bolte@planet.nl
tel. 511 40 42
CDA
binnendijk_falgun@hotmail.com
tel. 0650613080
SP
marianne.dekker@hotmail.com
tel. 06 14706783
Trots op Nederland
Dominique.dubois@upcmail.nl
06-43441658
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Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Alkmaar
Raadsleden Annelies Janssen van
Leefbaar Alkmaar en Bart van Groen

Raads- en commissie
vergaderingen
Raadsvergaderingen

van de Onafhankelijke Partij Alk-

Eén keer per maand vindt een bespreekraadsvergadering plaats en twee
weken daarvoor een hamerraadsvergadering. De raadsvergaderingen
zijn openbaar. Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en kunnen
teruggekeken worden via www.alkmaar.nl

maar hebben de ambitie om in 2012
een gedegen Nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Alkmaar te presenteren, die recht doet aan dierenwelzijn in Alkmaar en die hiervoor

Spreekrecht raadsvergadering

het financiële kader biedt.

Tijdens iedere bespreekraadsvergadering is maximaal een half uur tijd
beschikbaar voor het spreekrecht van de burger. Direct na opening van
de vergadering kunnen aanwezige burgers het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Elke spreker krijgt maximaal drie
minuten het woord. Mochten er meer dan tien insprekers zijn, dan wordt
de beschikbare tijd eerlijk verdeeld.
Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, dan kunt u dit mondeling of
schriftelijk melden bij de griffier. U moet dit minstens zes uur voordat de
raadsvergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer
én het onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) 548 93 32 of
stuur uw schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffier,
Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl

Vooruitlopend op de presentatie van
de complete nota wilden zij enkele
‘heikele’, meer discutabele, punten
opiniërend met de commissie bespreken om een indicatie te krijgen
van de mening, ideeën en gevoelens
omtrent deze onderwerpen voor de
definitieve Nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Alkmaar.De heikele punten betroffen bijvoorbeeld:
1. Subsidie versus vergoeding van de
werkelijke kosten.
Moet de gemeente subsidie verstrekken of een jaarlijkse vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten verlenen?
2. Samenwerken en huisvesting.
Moeten alle organisaties voor dierenopvang, die subsidie ontvangen, samenwerken als voorwaarde voor subsidie/vergoeding?
- Zou de Dierenbescherming bij deze
samenwerking een regierol moeten krijgen?

- Moet het college van Alkmaar een
leidende rol vervullen bij het tot
stand komen van nieuwe huisvesting?
3. Circus
Kan een gemeente het zich moreel
veroorloven om een circus met
wilde dieren uit te nodigen?
4. Hengelsport
- Is het wenselijk dat de gemeente
viswater telkens voor twee jaar
gaat verpachten aan visverenigingen en onder welke voorwaarden?
5. Kinderboerderijen
- Is het fokken van vele aaibare,
jonge dieren op de kinderboerderij acceptabel?
Lees meer op

6. Landbouwdag
- Horen dikbilkoeien bij een gemeente die duurzaamheid, ecologie en dierenwelzijn hoog in het
vaandel heeft staan?
Gevoegd met de mening van de commissieleden zullen de raadsleden
Annelies Janssen en Bart van Groen
nu samen met wethouder Hagen de
nota Dierenwelzijn opstellen. De
planning is dat na overleg met organisaties op het gebied van het
dierenwelzijn de nota vóór de zomer
in de raad besproken kan worden.

www.gemeenteraad.alkmaar.nl

Vragenuurtje
Voorafgaand aan de hamerraadsvergadering vindt om 20.00 uur het zogenaamde Vragenuurtje plaats. Raadsleden kunnen dan vragen stellen
aan het college; de wethouders reageren vervolgens direct op die vragen.
Tijdens het vragenuurtje gaat het uitsluitend om ‘vraag en antwoord’ en
dus niet om een debat.

Commissievergaderingen
In de algemene raadscommissie geven de politieke partijen die in de
raad vertegenwoordigd zijn hun eerste reactie op de voorstellen. Zij lopen
hiermee vooruit op de raadsvergadering, waarin het uiteindelijke besluit
over een bepaald onderwerp wordt genomen. Alle commissievergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis.

Spreekrecht commissie

Groep 8 Kardinaal de Jongschool
Leerlingen ruiken aan het raadspluche
Donderdag 26 januari mochten 23
leerlingen van de Kardinaal

de

Jongschool even plaatsnemen op

Commissie- en raadsstukken

de stoel van de raadsleden in de

De agenda en bijbehorende stukken liggen zeven dagen voor de vergadering ter inzage bij de informatiebalie van het Stadskantoor en op de
website.

raadzaal van het stadhuis. Ze deden
mee aan een scholierenspreekuur.
Eén keer in de twee weken krijgen
de leerlingen op school les in staatsinrichting. Daarbij leren ze wat een
gemeenteraad en de Tweede Kamer
is, wat daar gebeurt en hoe een stad,
provincie of land wordt bestuurd.
Deze donderdag konden ze even
‘ruiken’ aan het gemeenteraadswerk.
Wethouder De Baat ontving de leerlingen en vertelde meer over het
werk van wethouders. Als wethouder
Financiën legde hij uit dat hij net als
de leerlingen een soort spaarpot
heeft die niet onuitputtelijk is en dat
hij daarom keuzes moet maken over
zijn uitgaves. Als wethouder Sport
wilde hij natuurlijk ook graag weten
of er AZ-fans in de zaal waren; dat
werd met veel gejuich beaamd.
Al snel bleek dat zich tussen de leerlingen heel wat politici in de dop
bevonden. De leerlingen zeiden desgevraagd politiek leuk te vinden en
dat was te merken. Veel van de informatie in de presentatie die gehouden werd door Rosina Diktas

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Als burger heeft u
het recht om tijdens deze vergaderingen in te spreken. Wilt u van het
spreekrecht gebruik maken, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk melden bij de griffie. U moet dit minstens zes uur voordat de commissievergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer én het
onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) 548 93 43 of stuur uw
schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53,
1800 BC Alkmaar of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl

Abonnement

(GroenLinks) en Tineke Komen (PvdA)
was gesneden koek voor hen. En ze
deden allemaal zonder schroom mee
aan het debat met deze twee raadsleden. Net als in de raad waren de
meningen verdeeld over de vraag of
Alkmaar te vol gebouwd is, zodat er
niet genoeg speelplekken over blijven. En ook over veiligheid in het
verkeer werd verschillend gedacht.
Deze twee onderwerpen werden door
de leerlingen als belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente(raad)
gezien. Op een gedeelde derde plek
waren dat milieu, criminaliteit en het
tekort aan pretparken in de buurt.

Hoewel de gemeenteraad niet voor
al deze onderwerpen de bevoegdheid
heeft om beslissingen te nemen, was
het zeker waardevol om eens uit de
eerste hand te vernemen wat er leeft
onder de jeugd van 11, 12 jaar. En ook
de school was enthousiast, omdat
op deze manier de theorielessen
staatsinrichting tastbaar gemaakt
werden. Het succesvolle basisscholierenspreekuur zal in de toekomst
dan ook zeker een vervolg krijgen.

Alle commissie- en raadsstukken kunt u terugvinden op de website, maar
u kunt desgewenst ook een abonnement nemen. Een abonnement op
de commissie- of raadsstukken kost per jaar € 84,85 inclusief verzendkosten. U kunt het abonnement telefonisch of schriftelijk bij de griffie
aanvragen. U ontvangt vervolgens een brief waarin u gevraagd wordt
het bedrag voor een bepaalde datum over te maken. Hierna ontvangt u
de stukken. Stuur een brief naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. secretariaat
griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar, of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl,
of bel: 072-5489343. Kijk voor de vergaderdata, agenda’s en verslagen
van vergaderingen ook op www.alkmaar.nl
Meer weten over de werkzaamheden, samenstelling of andere informatie van de gemeenteraad? Kijk dan op www.gemeenteraad.alkmaar.nl

Eerstvolgende vergaderingen
Donderdag 2 februari
Algemene Raadscommissie
Donderdag 9 februari
Raadsvergadering*
Donderdag 16 februari
Algemene Raadscommissie

Donderdag 23 februari
Vragenuurtje (20.00u) + Hamerraad
(21.00u) +
Algemene Raadscommissie (direct
na Hamerraad)
* Zie pagina 7 voor de agenda

