Natuur
1. Alkmaar heeft hinder van meeuwen. De VWG Alkmaar neemt al een paar
initiatieven om daar een oplossing voor te zoeken, zoals het inrichten van
“gedoogzones”. Ben u hiervan op de hoogte en wat gaat u doen om de
(broedende) meeuwen uit de stad te weren? Maar meeuwen horen bij een
kustplaats als Alkmaar. Moeten ze niet maar eens geaccepteerd worden? Wat
vindt u?
Alkmaar ligt aan de kust, dus meeuwen zullen er altijd zijn. Dat er overlast is, hebben wij
voornamelijk aan onszelf te danken. Als er niets te vinden is, zullen meeuwen andere
locaties zoeken om aan eten te komen. Maar het rondstrooien van oud brood, het laten
slingeren van afval en etensresten maken geweldige eetgelegenheden voor de dieren,
die zich van geen kwaad bewust zijn. De meeuwen komen de strenge winter wel door
zonder onze goedbedoelde inmenging. Wij vinden dat er meer voorlichting moet komen,
zodat we leren leven met de meeuwen om ons heen. De VWG Alkmaar kan de
gemeente hierin adviseren.
2. De komende jaren wordt het project Stroomversnelling door de betrokken
bouwbedrijven verder opgeschaald. Op termijn worden daardoor 110.000 huizen
energiezuinig gemaakt, maar bij renovatie en isolatie kunnen broed- en
verblijfplaatsen van o.a. vleermuizen, Gierzwaluwen en Huismussen verloren
gaan. Op 8 januari heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit het startsein gegeven voor de gedragscode ‘Natuurinclusief
renoveren’. Deze gedragscode bevat regels voor de omgang met beschermde
soorten bij het energieneutraal maken van woningen volgens de methode van de
Stroomversnelling. Vindt uw partij dat deze gedragscode in Gemeente Alkmaar
een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning zou moeten worden ?
Absoluut! Onze slogan is niet voor niets: Alkmaar is van ons allemaal. Wat wij als
mensen allemaal willen, mag niet ten koste gaan van flora en fauna. Dit staat ook in ons
verkiezingsprogramma. Het gaat hier niet voor niets om beschermde diersoorten.
3.De Gemeente Alkmaar bevat ook veel platteland. Op welke wijze denkt u natuur
en landbouw/veeteelt natuurbewust met elkaar te laten omgaan ?
Duurzaam ondernemen geldt ook voor boeren. Of het nu gaat om landbouw of veeteelt.
Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die natuur-inclusief willen ondernemen.
DENK Alkmaar vindt dit een prachtige ontwikkeling. Kennisoverdracht tussen de
ondernemers en verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld vogelbeheer is uiterst
belangrijk en wij zullen initiatieven hiertoe dan ook zeker ondersteunen.

Groenbeleid
1. Wat is uw beleid met betrekking tot het kappen en snoeien van gemeentelijk
groen, zowel in wegbermen als in parken en plantsoenen? Mogen bomen in de
gemeente Alkmaar (monumentaal) oud worden? Zouden alle gekapte of
omgevallen bomen moeten worden vervangen, evt. op een andere plek? Zou er
meer groen (bomen en bosschages) om de wegen moeten worden geplant?
In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen dat voor iedere boom die gekapt
wordt, omdat deze ziek is of schade veroorzaakt, een nieuw exemplaar geplant moet
worden. Dit kan op dezelfde plek zijn of elders. Het kappen en snoeien moet zorgvuldig
afgewogen worden en mag geen nadelige gevolgen hebben voor de bomen. Het gebeurt
nog steeds dat bomen radicaal worden teruggesnoeid omdat bewoners klagen over
vallende blaadjes. Dat is echt een No Go. Monumentale bomen moeten beschermd
worden en mogen slechts bij hoge uitzondering gekapt worden. Denk hierbij aan gevaar
voor de omgeving of ziekte. Groen om de wegen is geen probleem natuurlijk, mits het
geen gevaarlijke verkeerssituaties oplevert.
2. Er worden nog altijd bermen in de gemeente Alkmaar geklepeld. Weet u dat dit
in het kader van behoud van biodiversiteit onwenselijk is? Wat gaat uw partij doen
om deze manier van “beheer” te stoppen en over te gaan naar bloemrijk hooiland
beheer??
Het klepelen is niet meer van deze tijd. Zeker nu we weten welke gevolgen dit heeft voor
plantensoorten en insecten. DENK Alkmaar staat achter duurzaam bermbeheer waarbij
biodiversiteit en de maaimomenten gemonitoort worden. Bloemrijk hooilandbeheer is
een prachtig initiatief waar wij achter kunnen staan.
3. Alkmaar heeft in 2016 het Bijenconvenant ondertekend. De gemeente wil met
ecologisch beheer de leefomstandigheden voor bijen verbeteren. Kiezen voor
gifvrije wilde bloemenzaden, bolletjes en planten is dan logisch. Leveranciers zijn
Bijenstichting, BD-imkers en Hortus Alkmaar. Een duurzame stimulans voor
natuur en lokale economie. Hoe zou u dit actief in de praktijk willen brengen?
Het zou goed zijn om in het kader van duurzaam bermbeheer voor de bijen
noodzakelijke planten in de bermen uit te zaaien. Een goede voorlichting kan
burgers stimuleren om in hun eigen tuin hier een bijdrage aan te leveren.

4. Wat zijn uw voornemens voor een duurzaam en weidevogelvriendelijk beheer en
inrichting van de Oudorper Hout? Het gebied heeft als enige in de wijde omgeving
nog goede potenties voor weidevogels, ondanks dat er geen eenduidig
natuurgericht beheer wordt uitgevoerd?
Wij zien voorstellen hiervoor graag tegemoet.

5. Binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar is een volwaardig Natura 2000 gebied,
de Eilandspolder aanwezig. Wat gaat u doen om dit gebied actief te beschermen?
Eilandspolder is reeds een beschermd natuurgebied. Maar mocht in de toekomst blijken
dat actie nodig zullen wij dit zeker ondersteunen. Onze natuurgebieden moeten
behouden blijven en verdienen onze aandacht.

6. Veel bewoners kiezen uit gemak een geheel betegelde tuin, een oorzaak van
wateroverlast. Zou u bewoners willen overtuigen om in ieder geval 50% van hun
tuin onbestraat te laten of te maken? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, hoe gaat u dat
doen?
Ja, wij zouden hieraan meewerken. DENK Alkmaar wil actief beleid voeren om bewoners
duidelijk te maken dat wateroverlast niet alleen maar lastig is maar ook gevolgen heeft
voor de woning. Zoals aantasting van funderingen en het verstopt raken van rioleringen.
Uiteindelijk heeft dit financiële gevolgen voor iedereen. Duurzaamheid is niet alleen de
taak van de gemeente maar ook van de inwoners. Samen kunnen we meer bereiken.
7. Parken zijn de biodiversiteit hotspots voor de stad. Er worden tijdens de
broedtijd vaak onnodig werkzaamheden verricht. Denk aan graafwerk voor
leidingen, herbestraten, verbouwen, grootschalige feesten enz. Wat wilt u doen
opdat storende en onnodige activiteiten alleen buiten de broedtijd plaatsvinden?
Communicatie tussen verschillende partijen is essentieel. We denken echter niet dat in
alle gevallen voorkomen kan worden dat er werkzaamheden tijdens het broedseizoen
plaats vinden. Met feesten in parken kan er zeker wel rekening mee worden gehouden.
8. Hortus Alkmaar is een inmiddels een erkende botanische tuin met 10.000
bezoekers per jaar en ontvangt geen subsidie. De Hortus Alkmaar organiseert veel
educatieve projecten. Als het voortbestaan onder druk komt te staan, wilt u zich
dan inzetten voor het voortbehoud? Zo ja, hoe wilt u dat dan doen?
Hortus Alkmaar is uniek en een voorbeeld als het gaat om biodiversiteit. Hortus Alkmaar
is een botanische parel in Alkmaar en verdient onze steun.
9. Bij de herinrichting van woonwijken in het kader van het "klimaatbestendig
maken" sneuvelt vaak >ca. 80 % van de bomen, waardoor een wijk in feite wordt
"uitgekleed". Welke maatregelen gaat u nemen omdat te beperken?
Een groene woonomgeving heeft een positief effect op gezondheid. Onderzoeken tonen
aan dat mensen die in een groene omgeving wonen minder ziek en depressief zijn en
kinderen meer buitenspelen en minder dik zijn. Een groene omgeving levert ook een
bijdrage aan de stedelijke biodiversiteit. We zullen dit dan ook altijd proberen te
voorkomen. Is het onvermijdelijk? Dan moet voor iedere gekapte boom, een nieuwe
geplant worden.

MILIEU
1. Binnen welke termijn zou Alkmaar het warmtenet van de HVC moeten uitrollen,
zodat woningen geen gas meer verbruiken en zo goed als CO2-vrij zijn?
De overheid heeft bepaald dat dit in 2050 gerealiseerd moet zijn. Dat is op zich al een
enorme opgave, waar met man en macht aan wordt gewerkt. Er worden al flinke stappen
gezet.
2. Moet Alkmaar zich actiever bemoeien met herindeling van het luchtruim om de
hoeveelheid vliegverkeer boven Alkmaar te beperken/beheersen/reduceren?
Als er actie nodig is om verder overlast tegen te gaan, moet dat in samenwerking met
andere betrokken gemeentes. Alkmaar alleen kan hier geen verandering in brengen.
3. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de Alkmaarders en haar bezoekers.
Welke maatregelen wilt u nemen om de luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid
van de Alkmaarders, te verbeteren.
In ons verkiezingsprogramma is opgenomen wij het gebruik van het openbaar vervoer
en de fiets stimuleren.
4. Wat vindt u van het idee om het Noord-Hollands Kanaal en de Singel te gaan
gebruiken als milieuvriendelijk vervoersalternatief in en om Alkmaar?
Een interessant idee dat de moeite van het onderzoeken zeker waard is.
5. Bij scholen zouden speeltoestellen kunnen komen om zo kinderen te laten zien
wat er nodig is om elektriciteit op te wekken, bv hun mobieltje op te laden (of iets
van de school). Zou u zoiets willen faciliteren?
DENK Alkmaar is voor meer buitenspelen en voor meer stimulans daartoe.
6. Bent u voor buurtcompostering, bijvoorbeeld compost maken in een geurvrije
gftverzamelaar op de balkons in bij de hoogbouw of een gft-verzamelbak per
buurt?
Als we hiertoe over zouden gaan, dan gaat onze voorkeur uit naar een centrale plek in
de buurt. Het is dan beter controleerbaar.
7. De stad Alkmaar wordt omringd en doorsneden door Provinciale wegen. Deze
zorgen voor geluidsoverlast, luchtvervuiling door uitlaatgassen en fijnstof met
gezondheidsschade voor de inwoners tot gevolg. Echte data op basis van
meetgegevens ontbreken, waardoor effecten van maatregelen niet zijn te
beoordelen. Welke maatregelen, buiten reductie van het autogebruik, denkt u te
kunnen treffen om de overlast te reduceren en te kwalificeren?
Zonder relevante data is het lastig om te beoordelen. We kunnen wel iets roepen, maar
dat lijkt ons niet waardevol. Als er wel data zijn, kunnen we gerichter actie ondernemen.
8. Circulaire economie Innoverende bottom up initiatieven en sociaal ondernemen
wordt steeds populairder want dat draagt bij aan het sociale stadsnetwerk en
vergroot leefbaarheid. Daarbij zijn financiële impulsen via fonds en co-financiering
belangrijk. Alkmaar heeft nog geen fonds dat ondersteunt of samenwerkt op dit
gebied. Vindt u dat wel goed zo of kan het volgens u beter?

Denk is voor bevordering van circulaire- en deeleconomie, zowel sociaal als
commercieel. Denk hierbij aan repaircafe’s, delen van kennis, delen van voedsel maar
ook het delen van transportmiddelen en omkijken naar elkaar. Ook het hergebruik van
voedsel en bruikbare spullen dragen bij aan een schoner en socialer milieu. Goede
initiatieven moeten wij als gemeente stimuleren en ondersteunen.

10. Afval=Voedsel. In Nederland maken steeds meer (horeca)bedrijven, scholen en
buurten gebruik van de optie GFT zelf te composteren. Dit gebeurt met
professionele producten. De Animo: samen werken aan natuur en milieu p/a
Wilhelminalaan 15, 1815 JD Alkmaar· Telefoon 06-48433264 K.v.K. Alkmaar
41241845 · Postbank NL08 INGB 0007 6598 69 www.animo-alkmaar.nl.
animo@stichtinganimo.nl compost wordt gebruikt voor (nieuwe) moestuinen.
Gemeenten zien de milieuvoordelen en faciliteren. Hoe ziet u deze ontwikkeling
voor Alkmaar?
Het pas in ons beleid m.b.t. duurzaamheid. Zeker onderzoekwaardig.
11. Alkmaar wil snel een o-op de meter stad worden. Bovendien moeren er nog
veel woningen gebouwd worden om aan de woonbehoefte te voorzien.
Vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses, ecologische bouw en autarke
woningen komn nog niet veel voor. Bent u tegen of voor dit soort vernieuwende
woonvormen en waarom.
Wij zijn voor. Bij het verkopen van gemeentelijke gronden dienen niet alleen grote
projectontwikkelaars aan het langste eind te trekken, maar ook onze inwoners. Wij willen
daarom een gedeelte van de gemeentelijke gronden reserveren voor verkoop aan
burgers. Op die manier scheppen we ook ruimte voor vernieuwende en duurzame
woonvormen.

ALGEMEEN
1. Regelmatig worden door de gemeente participatie bijeenkomsten gehouden en
soms zelfs een klankbordgroep in het leven geroepen. De praktijk leert dat met de
input weinig wordt gedaan. Vindt u dit een juiste gang van zaken ? Zo nee, op
welke wijze denkt u dat te kunnen verbeteren?
Nee, iedereen in onze gemeente moet vertegenwoordigd zijn. Initiatieven om groepen te
betrekken bij de besluitvorming, zoals jongerenraden, worden daarom van harte door DENK
geïnitieerd en ondersteund. Van het gemeentebestuur eisen wij, dat het een afspiegeling
vormt van de inwoners van onze gemeente. Bij de opstelling van gemeentelijke plannen
wordt inspraak van bewoners een topprioriteit.
DENK maakt zich hard voor de inzet van moderne technologie om de wensen van inwoners
mee te nemen in de besluitvorming. Inwoners krijgen in alle gevallen het recht om een in
hun ogen beter voorstel voor te leggen aan de raad (right to challenge). Burgers willen graag
direct en vaker meepraten en rechtstreeks betrokken worden bij veranderingen. Indien er
voldoende draagvlak bestaat, ondersteunt DENK het inrichten van vertegenwoordigende

organen op wijk- en gebiedsniveau met overtuiging, om zodoende gemeentelijke besluiten
beter te kunnen afstemmen op de behoeften die er zijn op wijk- en gebiedsniveau.

