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Inspreek reactie Raadsvoorstel Noordwest ziekenhuis Alkmaar 

 

Geachte raadsleden, 

In de Commissie Ruimte heeft ANIMO de nadruk gelegd op het belang van de AH op langere termijn. 

Wij willen een voorstel doen om dat lange termijn belang te waarborgen.  

 

De AH is meer dan 400 jaar oud. Dat is 100 college perioden, 40 BP-perioden, 16 generaties en 5 

mensenlevens. Dus veel langer dan de tijdshorizon waarin beslissingen worden genomen over de AH. 

 

Bestaande instrumenten zoals Beschermd Stadsgezicht en flexibele BP voor 10 jaar blijken niet te 

werken om het lange termijn belang te waarborgen.  

De Ontwikkelingsvisie Alkmaarder Hout uit 2010 was bedoeld voor de lange termijn, maar is bij de 

collegewisseling in de la verdwenen. 

Het Ontwikkelingsperspectief bij het BP bevat mooie intenties. Maar de ervaring met Raadsbesluiten 

over Julianalaan en Harddraverslaan laat zien dat die na 20 tot 30 jaar nog niet uitgevoerd zijn. 

 

Een Raadsmeerderheid stelt het belang van de regionale zorg door NWZ boven het belang van de 

Hout. Wij vinden dat daarbij een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven over wat er bereikt 

is voor de Hout (zie aanhangsel). Maar als de Raad in deze tegenstelling blijft denken dan is de Hout 

kansloos. Want bij elk toekomstig plan voor medische voorzieningen in de Hout en bij elk volgend BP 

zal het belang van de zorg weer de doorslag geven.  

 

Hoe moet het dan wel? Wij suggereren een Vaststellingsovereenkomst voor de Hout op te stellen. 

Voor het ziekenhuis heeft zo`n overeenkomst goed gewerkt, want NWZ heeft alles gekregen wat het 

wilde. De overeenkomst voor de Hout zou bijvoorbeeld moeten gaan over: 

- Creëren van een park, dat bezoekers een groen, rustig en veilig verblijf biedt voor recreatie 

en natuurbeleving.  

- Concentratie van parkeren, aan de rand van de Hout, en ondergronds  

- Geen drukke doorgaande wegen met sluipverkeer meer 

- Geen geluidsoverlast door sirenes van ambulances of een SEH toegang in het bos 

- Geen confrontatie met verlichte gebouw-wanden van 25 bij 200 m vanuit het bos. 

- Echte ecologische verbindingen tussen de delen van de Hout (niet wat nu in het BP staat) 

- Een toename van het totale groene oppervlak van de Hout t.o.v. de 20% afname sinds de 

komst van het ziekenhuis in de Hout.  

Zo`n (openbare) overeenkomst moet er volgend jaar liggen. Voordat de bouw begint is er dan 

uitzicht op een eindsituatie waarbij de negatieve effecten van het BP op de Hout zijn aangepakt.  

De Gemeente en NWZ gaan voor een Landhuis in het Park. Met dit voorstel wordt er niet alleen een 

mooi  Landhuis geregeld maar ook een Park zoals het altijd bedoeld was.  

Dank u voor uw aandacht,  

Piet Boonekamp, ANIMO, 14 dec2017 


