
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? 
 
CU erkent de overlast door meeuwen. Wij kiezen er voor om deze overlast aan te pakken bij de bron 
én op een duurzame en integrale manier, namelijk: door het zwerfafval in de stad te reduceren. Dit is 
een van onze punten in ons programma. Daarmee reduceren wij niet alleen de meeuwenoverlast op 
diervriendelijke wijze, maar verhogen wij ook de leefbaarheid.  
 
 
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 ? 
 
Niet per se. Wij zijn groot voorstander van een verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en 
nemen onze verantwoordelijkheid in de energieopgave; voor huidige én toekomstige generaties.  Ook 
dierenbescherming en dierenwelzijn is in ons programma relevant; op verschillende plekken komt dit 
terug. Per geval zal een afweging moeten worden gemaakt welk belang zwaarder weegt; 
dierenwelzijn of de energietransitie.  
 
 
3. De Gemeente Alkmaar bevat ook veel platteland. Op welke wijze denkt u natuur en 
landbouw/veeteelt natuurbewust met elkaar te laten omgaan ? 

De CU heeft in haar programma veel aandacht voor het buitengebied en met name de natuurwaarde 

daarvan!  Onderstaand een opsomming van relevante punten uit ons programma:  

• Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet 

steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs 

wegen tegengaan. 

• De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en 

onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.  

• De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de 

onderhoudsachterstand van met name fiets- en voetpaden heeft prioriteit. 

• Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) 

landschappelijke elementen. 

• De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een fonds waaruit geleend kan 

worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen.  

• In de gemeente Alkmaar is geen plaats voor de bouw van Megastallen. Het open landschap 

leent zich ook niet voor grootschalige glastuinbouw. 



• De Eilandspolder is beschermd natuurgebied. Voor het behoud hiervan zijn agrariërs 

essentieel. Zij zijn bijvoorbeeld onmisbaar om de bestaande weidevogelbiotoop in stand te 

houden. 

• Samen met de waterschappen en Landschap Noord-Holland ontwikkelt en stimuleert de 

gemeente Alkmaar een beleid, bijvriendelijke bermen en oevers aan te leggen, dit ook als 

stimulans voor akkerbouwers om bijvriendelijke akkerranden te blijven verzorgen.  

•  De gemeente Alkmaar bevordert het houden van koeien in de wei voor het dierenwelzijn en 

landschapsvorming. 

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? 
 
De CU is groot voorstander van behoud (en uitbreiding!) van groen in de gemeente.  Onderstaand een 

opsomming van relevante punten uit ons programma:  

• De gemeente Alkmaar maakt via een website voor een ieder inzichtelijk waar 

kapvergunningen zijn aangevraagd. Op deze wijze wordt het eenvoudiger voor bewoners om 

desgewenst bezwaar te maken. Dit moet voorkomen dat bomen – zoals nu gebeurt onder het 

huidige college – te pas en te onpas gekapt kunnen worden!  

• In nieuwbouwprojecten wordt erop gelet dat er geen groen in de buurt verloren gaat en dat 

er natuurinclusief gebouwd wordt.  

• Er komt meer aandacht voor groen in de wijken; zowel recreatief groen als groen in de tuinen 

(zie ook “toekomstbestendig waterbeheer”). 

• De gemeente Alkmaar stimuleert het beheer van de openbare ruimte door burgers en 

bedrijven.  

• De Hout wordt zo min mogelijk aangetast door de nieuwbouwplannen van het Noord West 

ziekenhuis.  

   
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?? 
 
 
Dit is de CU zeker bekend en wij zijn hier zeker geen voorstander van! In ons programma hebben wij 

hierover het volgende expliciet opgenomen: Samen met de waterschappen en Landschap Noord-

Holland ontwikkelt en stimuleert de gemeente Alkmaar een beleid, bijvriendelijke bermen en oevers 

aan te leggen, dit ook als stimulans voor akkerbouwers om bijvriendelijke akkerranden te blijven 

verzorgen.  

 
 
 



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? 

Bijen zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Dit leefmilieu is aan ons 

mensen toevertrouwd. Anders dan andere partijen geloven wij bij de CU dat wij als rentmeester zijn 

aangesteld om het leefmilieu te beheren en te bewaren voor de toekomstige generaties. Ons 

programma is daarop gestoeld. Dat betekent dat wij de positie van de bij in Alkmaar willen 

verbeteren. Indirect door een actief, duurzaam natuurbeleid te voeren en direct door bijvoorbeeld in 

te zetten op gifvrij groenonderhoud, ruimte voor groen in de stad te creëren en heel specifiek door 

(letterlijk uit ons programma) “bijvriendelijke bermen en oevers aan te leggen” en akkerbouwers te 

stimuleren om “bijvriendelijke akkerranden te blijven verzorgen”.  

 
 
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? 
 
Als een van de weinige partijen heeft de CU de weidevogels benoemd in haar programma. Niet alleen 
de Oudorper Hout, maar ook vogelrijke gebieden daarbuiten verdienen onze aandacht.  
 
 
 
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? 
 
 
De Eilandspolder wordt expliciet in ons programma benoemd.  De Eilandspolder is beschermd 

natuurgebied en dat koesteren wij. Voor het behoud hiervan zijn agrariërs essentieel. Zij zijn 

bijvoorbeeld onmisbaar om de bestaande weidevogelbiotoop in stand te houden. Wij willen dan ook 

dat de gemeente in samenspraak met agrariërs bepaalt hoe dit gebied actief beschermd kan worden. 

De gemeente dient daarbij het natuurbelang te borgen.  

 
 
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? 
 
Zeer zeker. De “verstening” van de ruimte leidt niet alleen tot problemen in de waterafvoer, maar 
bijvoorbeeld ook – zeker in de toekomst – tot een groter hitteprobleem in de stedelijke omgeving. 
Daarnaast staan wij voor een aantrekkelijke en gezonde openbare ruimte; daarin is groen gepaster 
dan steen en beton. In ons programma stellen wij diverse maatregelen voor om deze uitdaging aan te 
gaan, bijvoorbeeld:  
 



• De gemeente Alkmaar stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede 

voorbeeld. Daarmee werken we in de gemeente Alkmaar aan meerdere doelstellingen 

tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.    

• Parkeerplaatsen die slechts weinig frequent gebruikt worden waar mogelijk groen uitgevoerd 

(grasbetontegels).  

• Er komt meer aandacht voor groen in de wijken; zowel recreatief groen als groen in de tuinen. 

• Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente Alkmaar 

werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in 

samenwerkingen met de tuincentra etc. (zie voorbeeld operatie Steenbreek of Amsterdam 

Rainproof).  

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? 
 
Een hele concrete maatregel uit ons programma betreft de elektrificatie van mobiele werktuigen. 
Weg met de geluidsoverlast van nota bene gemeentelijk materieel! Dat komt niet alleen de 
(broedende) vogels ten goede, maar ook de gemoedsrust van de Alkmaarders.  
Grootschalige feesten horen – zeker in het broedseizoen – wat de CU betreft niet thuis in de 
gemeentelijke parken. Daar zijn wij 100% tegen.  
 
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? 
 
Zeer zeker!!! De foto die wij gebruiken op onze flyers van onze top 5 kandidaten is nota bene in de 
Hortus gemaakt! Welke partij kan dat ons nazeggen?  
Ins ons programma stellen wij heel concreet: geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie. Wat ons 
betreft wordt het bewustzijn voor de schepping om ons heen zelf uitgebreid. De Hortus kan daar een 
mooie en goede rol in spelen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat alle schoolklassen tenminste eens in 
de paar jaar een bezoek brengen aan de Hortus. Goed voor het milieubewustzijn van de nieuwe 
generaties en goed om de Hortus zo via kinderen bij ouders en verzorgers beter onder de aandacht te 
brengen.  
 
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 ? 

Wij vinden dit oprecht “vandalig”.  Zie ook groenbeleid. Enkele concrete maatregelen uit ons 

programma zijn:  

• De gemeente Alkmaar maakt via een website voor een ieder inzichtelijk waar 

kapvergunningen zijn aangevraagd. Op deze wijze wordt het eenvoudiger voor bewoners om 

desgewenst bezwaar te maken. Dit moet voorkomen dat bomen – zoals nu gebeurt onder het 

huidige college – te pas en te onpas gekapt kunnen worden!  

• In nieuwbouwprojecten wordt erop gelet dat er geen groen in de buurt verloren gaat en dat 

er natuurinclusief gebouwd wordt.  



• Er komt meer aandacht voor groen in de wijken; zowel recreatief groen als groen in de tuinen 

(zie ook “toekomstbestendig waterbeheer”). 

• De gemeente Alkmaar stimuleert het beheer van de openbare ruimte door burgers en 

bedrijven.  

 

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 ? 
 
Ons programma zegt:  

• De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas, ten minste voor 2040. 

• Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 

energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Nieuwbouwwijken worden bij voorkeur niet op het 

aardgasnetwerk aangesloten.  

 
 
2. Moet Alkmaar zich actiever bemoeien met herindeling van het luchtruim om de hoeveelheid 
vliegverkeer boven Alkmaar te beperken/beheersen/reduceren? . 
 
 
Zeker. Hoewel dit een van de weinige duurzaamheidspunten is die niet expliciet in ons programma 
zijn opgenomen, is de CU voorstander van een bewuster evenwicht tussen economie en ecologie. Het 
vliegverkeer – en de negatieve gevolgen hiervan voor klimaat en geluid – hebben onze aandacht. Het 
lokaal inzetten op verplaatsing van routes leidt elders tot overlast. Wat het vliegverkeer betreft zijn 
wij van mening dat dit primair een zaak is van de landelijke politiek. Dat is de plek waar wij ons zullen 
inzetten voor een eerlijker belasting van vliegreizen en ook een eerlijker verdeling van de lasten over 
het land.  
 
 
 
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. 
 
Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid van burgers en bezoekers van de stad. De 
ChristenUnie vindt de gezondheid van kinderen en volwassenen belangrijker dan een optimale 
bereikbaarheid van de stad per auto. 
 
Als enige partij spreekt de CU de duidelijke ambitie uit om in 2025 zero emissie vervoer te hebben in 
de stad; dit geldt voor het bevoorradend verkeer in de binnenstad maar ook voor alle brom- en 
snorfietsen in de gemeente.  Dat betekent dat de CU uitgesproken kiest voor inzet op elektrisch 
vervoer en met oog op dieselgate geen halfzachte keuzes meer wenst voor dieseloplossingen. Wij 
zetten een heldere en realistische ambitie neer en willen door middel van concrete korte termijn 
maatregelen de weg naar zero emissie inslaan. Dat blijkt uit ons programma waarin wij volop 
inzetten op de fiets ! De CU is misschien wel de meest fietsvriendelijke partij van de stad – zie onze 
mobiliteitsparagraaf.  
 



Ook hebben wij in ons programma een concrete paragraaf gericht aan schone lucht! Maatregelen zijn 
o.a.:  

• Er wordt een verbod op brandstof brom- en snorfietsen per 2025 voorbereid voor de 

bebouwde kom in de stad Alkmaar.  

• Er komen privileges voor toegang tot de binnenstad voor zero emissie voertuigen; de toegang 

voor schone en stille voertuigen wordt ruimer, voor vervuilende voertuigen strikter.  

• In 2025 is de binnenstad van Alkmaar emissievrij voor logistiek verkeer; alleen elektrische 

bestel- en vrachtvoertuigen zijn dan nog welkom. De binnenstadstoegang wordt met behulp 

van het ANPR-systeem zodanig aangepast dat hier stap voor stap naar wordt toegewerkt.   

• Met de bezorgdiensten worden afspraken gemaakt over rijgedrag, geluidsoverlast en 

voorkeursroutes. De gemeente realiseert een subsidieregeling voor elektrische scooters en 

ebikers voor deze doelgroep.   

• In samenwerking met bezorgdiensten die frequent in de gemeente Alkmaar rijden met een 

bestelauto worden afspraken gemaakt over de inzet en rijgedrag van chauffeurs. De 

gemeente Alkmaar komt frequente rijders tegemoet met een subsidie voor elektrische 

bestelbussen.  

• Elektrisch rijden wordt nog meer gestimuleerd; via meer laadplekken en meer privileges in de 

openbare ruimte, zoals ruimere binnenstadstoegang of lagere parkeertarieven. Ook het eigen 

wagenpark van de gemeente wordt zoveel mogelijk elektrisch.  

 
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? 
 
Interessant, mits vaartuigen zero emissie worden aangedreven. De transitie die gaande is in de 
rondvaartsector in Amsterdam laat zien dat dat kan! 
 
 
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? 
 
De CU is voorstander van milieubewustzijn, zeker bij kinderen.  Een dergelijk plan zou daar goed bij 
passen.  
 
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? 
 
De CU is voorstander van het inzamelen van GFT-afval. In ons programma is letterlijk opgenomen: 
“Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden.”.  
 
 
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? 
 
 



Hiervoor verwijzen wij u graag naar de uitgebreide beantwoording van vraag 3. Daarbij willen wij 
tevens opmerken dat de CU liever inzet op concrete maatregelen gericht op zero emissie aan de bron 
dan op onderzoeken of maatregelen gericht op symptoombestrijding. De WHO-normen voor 
gezondheid zijn wat ons betreft leidend; en het is duidelijk dat Alkmaar daarvoor nog flink aan de bak 
moet. De CU wil hier een leidende rol in spelen en Alkmaar weer op de kaart zetten als een van de 
gezondste steden van Nederland.  
 
 
 
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? 
 
Letterlijk zegt ons programma: “We moeten naar een circulaire economie waarin afval een grondstof 

is. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld is hergebruik eenvoudiger en kan de 

afvalstoffenheffing bovendien naar beneden. “ Of een fonds hiervoor een juist instrument is zal eerst 

moeten worden bezien.  

 
 
 
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 
compost wordt gebruikt voor (nieuwe) moestuinen. Gemeenten zien de milieuvoordelen en 
faciliteren. Hoe ziet u deze ontwikkeling voor Alkmaar? 
 
De CU is voorstander van het inzamelen van GFT-afval. In ons programma is letterlijk opgenomen: 
“Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden.” Daar 
waar de gemeente kan faciliteren, moet ze dat niet nalaten.  
 
 
 
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. 

 

De CU is hier 100% voor. Waarom? Omdat wij dit heel expliciet in ons programma hebben 

opgenomen. Wij willen hierop beoordeeld worden. Zowel tiny houses (“Er moet meer ruimte komen 

voor de bouw van zogenaamde tiny houses”), verduurzaming van de woningvoorrraad (met onder 

andere een duurzaamheidslening voor particulieren die willen verbouwen) als nieuwe woonconcepten 

(Knarrenhof, een duurzaam woonconcept voor ouderen) maken onderdeel uit van ons programma. 

 

ALGEMEEN 



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. Wij willen dat de stem van de burger serieuzer wordt genomen, zeker daar waar het 

duurzaamheid betreft. Nota bene in de allereerste paragraaf van ons programma zijn concrete 

maatregelen opgenomen om juist de stem van de burger meer recht te doen. We noemen: 

• De ChristenUnie wil in zetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités  

voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig 

verwelkomen en participatie stellen we op prijs. De gemeente Alkmaar faciliteert hierin door 

een eenvoudig systeem/loket voor het indienen van burgerinitiatieven open te stellen. 

• De ChristenUnie is voorstander van betrokkenheid van  wijken- en dorpen en pleit voor het in 

zetten van wijk- of dorpambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in hun buurt 

staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders. 

• De ChristenUnie wil dat wijken en dorpen daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid 

krijgen, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. 

Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun 

belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk 

draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond. 

 

 

 


