
Verslag van de ledenvergadering gehouden op 5 januari 2009 in de Hertenkamp

1. Opening en vaststelling van de agenda:
De voorzitter heet de aanwezige leden (86) van harte welkom.
De voorzitter heet ook de volgende nieuwe leden van de vergadering welkom:
Mevr. Volmer, dhr. van der Hooff, dhr en mevr. Switzer, dhr en mevr. Smit en dhr en 
mevr. Van Adrichem.
De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld

2. Het verslag van de jaarvergadering van 19 mei 2008 : 
Dit wordt goedgekeurd en vastgesteld met als opmerking dat onder punt 2 
“jaarvergadering” wordt gewijzigd in “ledenvergadering”, met dankzegging aan de 
secretaris.   

3. Mededelingen en lopende zaken.

 Groenvoorziening: Naar aanleiding van klachten betreffende het 
groenonderhoud is er contact geweest met de wijkbeheerder dhr. van 
Wagtendonk. Daarbij is afgesproken dat bewoners het gemeentegras zelf 
mogen maaien maar dat het plaatsen van borden niet acceptabel is. De 
gemeente spuit het groen vanuit gevoerd beleid niet tegen onkruid. Dhr. 
Wagtendonk heeft naar aanleiding van de klachten het toezicht op het 
onderhoud aangescherpt en speciaal aandacht geschonken aan de 
kritiekpunten. Indien er individuele bewoners alsnog klachten hebben kunnen 
ze dhr. van Wagtendonk zelf direct benaderen. (tel. 5488796). In de 
vergadering blijkt daar bij enkele bewoners behoefte aan te zijn.

 Bord rondweg: De plaatsing van het verkeersbord aan de rondweg om 
vrachtverkeer uit het park te weren is besteld. Waterstaat heeft met plaatsing 
ingestemd.

 Geluidsmeting: Er is contact geweest met de gemeente omtrent de 
geluidsmeting. Deze meting lijkt niet meer relevant, omdat de plannen voor de 
reconstructie van de rondweg concreter worden. Het bestuur zal de 
besluitvorming met betrekking tot deze plannen zo goed mogelijk volgen.

 MCA: de gemeente heeft volgens verwachting besloten, dat het MCA op de 
huidige locatie blijft. Voor het Oranjepark is het belangrijk, dat er voldoende 
aandacht wordt besteed aan de parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis, omdat 
het anders goed mogelijk is, dat men voor het parkeren gaat uitwijken naar het 
Oranjepark. 

 Veeken terrein: Het bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen het plan zoals 
het er nu ligt. Met name de ontsluiting van het plan op de Beatrixlaan is op 
grond van verkeersveiligheid ongewenst. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven, dat er intussen een vergunning is aangevraagd voor een extra 
woning in het plan. Het bestuur zal onderzoeken,of dit aanleiding geeft tot het 
aanscherpen van het bezwaar. Vanuit de vergadering wordt de suggestie 
gedaan om na te gaan of de brandweer akkoord is met de ontsluiting van het 
plan. Het bestuur zal deze suggestie meenemen.



4. Rondvraag:  Mees Visser geeft aan dat hij en zijn vrouw veel last hebben van het 
vliegverkeer. Individuele klachten kunnen gemeld worden bij het “Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol” telefoon 020-6015555 

5. Voordracht van Prof. Ir. P.H. Tauber over het ontstaan van het Oranjepark.

De heer Tauber geeft een boeiende voordracht over het ontstaan van het Oranjepark.
Met kennis van zaken en mooie overzichtstekeningen laat hij zien, hoe één en ander
tot stand is gekomen en laat hij fijntjes zien waar de gemeente Alkmaar 
stedenbouwkundig kansen heeft laten liggen, om zowel het park als de stad meer 
grandeur te geven. De vergadering is zeer geïnteresseerd,  getuige de vele vragen die 
gesteld worden.

6. Sluiting: de voorzitter dankt dhr. Tauber voor zijn voordracht en nodigt alle 
aanwezigen uit voor een informeel samenzijn.

Jan Ankoné / 25-01-2009
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