Verslag van de jaarvergadering d.d. 16-5-2011 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom en stelt Rien de Groot voor, die iets gaat
vertellen over wijkbeveiliging.
Afmeldingen: mevr. Wagenvoort, hr. Stallinga, fam. Nagtglas Boot, fam. Van de Berg, fam.
Hoekmeijer, fam. Pols, fam. Louwe, fam. Jansen, fam. Van Rees, fam. Blommerde, fam. Kersting
Op verzoek van de heer Kaptein wordt aan agenda toegevoegd “uitvoering beheerplan
Alkmaarderhout”.
2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 23 januari 2011 wordt goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Mededelingen en lopende zaken.
Mededelingen:
De voorzitter maakt melding van het feit dat mevrouw van Langen-Ostermann is overleden.
Lopende zaken:
-Diefstalpreventie en wijkbeveiliging: de voorzitter geeft een korte toelichting over de gang van
zaken van het beveiligingsplan, zoals dit aan de bewoners is voorgelegd. Hij geeft aan dat het bestuur
het jammer vindt, dat dit niet haalbaar is.
-Ontwikkelingen betreffende de westelijke rondweg: Er is 70 miljoen beschikbaar voor de
ontwikkeling van de westelijke rondweg. Dit is niet genoeg. De gemeente doet de toezegging dat
bewoners kunnen meepraten als de plannen verder worden ontwikkeld.
- Buurtcontactavond; vanuit het bestuur heeft Tine Jacobsz deze avond bijgewoond. Onderwerpen
die onder de aandacht van de gemeente zijn gebracht waren:
 De ontsluiting van plan” Veeken terrein” naar de Beatrixlaan
 Verbetering ontsluiting Oranjepark naar de Ringweg
 Verbeteren veiligheid fietsers Westerweg
Wijkagent Vincent Beuling heeft iets verteld over inbraakpreventie.
4. Alkmaarderhout
Hans Kaptein geeft toelichting op agendapunt.
In de houtwal tussen Beatrixlaan en de Alkmaarderhout worden mooie volwassen bomen gekapt.
Het gekapte hout blijft in deze strook liggen. Deze bomen worden gekapt naar aanleiding van het
“ Beheerplan Alkmaarderhout 2007-2017”.
Bewoners aan de Beatrixlaan zijn door de kap onaangenaam verrast. Volgens het voornoemde
beheerplan zal er binnenkort verdere kap plaatsvinden tot aan het fietspad.
Hans Kaptein geeft aan dat er twee ontwikkelingen zijn, waarin argumenten te vinden zijn om deze
verdere kap te voorkomen.
 Het 1000 bomen plan van de gemeente in het kader van “Alkmaar groene stad”
 De Hout als “beschermd stadsgezicht” zoals opgenomen in de “Ontwikkelingsvisie
Alkmaarderhout”
Na deze duidelijke toelichting van Hans Kaptein heeft er een uitgebreide discussie plaats over het
onderwerp.
De voorzitter wijst erop, dat het voornoemde beheerplan met inspraak van onze belangengroep tot
stand gekomen is en dat het bestuur zich over het onderwerp zal beraden.

5. Het financieel verslag 2009
Financieel verslag van de penningmeester, alsmede decharge van het bestuur wordt onder applaus
van de vergadering goedgekeurd.
6. Kascommissie
De kascommissie is akkoord gegaan.
7. Bestuurssamenstelling
Henk de Bruin en Ad Rood zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Henk de Bruin en Ad Rood worden door de vergadering herbenoemd.
8. Rondvraag
Geen
9. Presentatie Rein de Groot betreffende wijkbeveiliging
Rein brengt de volgende punten onder de aandacht:
 Laat niet zien dat je weg bent
 Zorg voor inbraakveilig hang en sluitwerk
 Schaf een alarminstallatie aan, maar zorg dan wel voor snelle opvolging. Dit is goed met
buren te regelen.
Dhr. Mes heeft een goede tip: Een bewegingsmelder buiten in de tuin op een lichtpunt binnen in huis
aansluiten. Dit wekt voor de inbreker de indruk dat hij ontdekt is.
De voorzitter bedankt Rein voor zijn heldere presentatie.
10. Sluiting
De voorzitter sluit af en nodigt de aanwezigen uit een drankje met elkaar te nuttigen
Jan Ankoné, secretaris
november 2011

