Beantwoording vragen Animo door BAS (Belangen Alkmaarse
Samenleving)
Natuur
1. Aanpak meeuwen door aanleg meeuweneilanden buiten
de stad. BAS heeft in 2017 actie gevoerd om
meeuweneilanden buiten de stad aan te leggen. Doel
hiervan was de overlast van meeuwen aanzienlijk te
beperken. Het is ons niet gelukt de andere partijen te
overtuigen. Maar wij blijven dit idee koesteren en hopen in
de toekomst toch een plek voor de meeuwen te vinden en
zo de overlast voor de bewoners van Alkmaar te
verminderen.
2. Op zich een nuttig plan. BAS wil eerst afwachten wat de
resultaten zijn van het nationaal overleg. Bovendien wil
BAS eerst kijken wat de omgevingsvergunning zelf precies
gaat inhouden.
3. Zoals bij stedelijke en landelijke issues. Overleg, overleg
en nog eens overleg. Met andere woorden: we moeten
letterlijk polderen.
Groenbeleid
1. BAS wil alle bomen die verdwijnen 1 op 1 vervangen. Ook
staat BAS voor een forse vergroening van de wijken en
kernen in Alkmaar.
2. BAS is voorstander van onderzoek naar duurzamer
bermbeheer. Zo zijn wij ook voorstander van ecologisch
beheer van groene walkanten.
3. BAS staat achter het Bijenconvenant. Als de inkoop beter
kan, moet dat worden bekeken.

4. Oudorperhout moet een hoger waterpeil krijgen. Dit is
goed voor de ontwikkeling van het weidevogelbestand.
BAS wil het gebied verder ontwikkelen tot een
hoogwaardig, duurzaam en groen verblijfsgebied.
5. Ons houden aan de wet- en regelgeving mbt Natura 2000gebieden.
6. BAS is bereid een campagne te ondersteunen ter
bewustmaking van deze materie. Het blijft aan de bewoner
zelf om te beslissen hoe hij/zij handelt.
7. Ook hier volgen wij de bestaande regelgeving. BAS vindt
die regelgeving vooralsnog voldoende.
8. De Hortus is een mooi instituut. BAS is bereid te
onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn voor
(financiële) ondersteuning.
9. BAS vindt dat bomen niet nodeloos gekapt moeten
worden. Worden bomen gekapt, dat moeten die 1 op 1
vervangen worden.
Milieu
1. Hoe sneller hoe beter. Dit is natuurlijk afhankelijk van
diverse omstandigheden. Maar BAS ziet veel
mogelijkheden in het HVC-warmtenet.
2. De gemeente Alkmaar participeert nu in het overleg mbt
Schiphol. Dat is akkoord wat BAS betreft.
3. De beantwoording van deze vraag is terug te vinden in
de diverse onderdelen in het verkiezingsprogramma van
BAS dat staat op de website.
4. Als een ondernemer hier brood in ziet dan staan wij
daar in principe niet negatief tegenover. Uiteraard moet
worden voldaan aan de wettelijke vereisten.
5. Een leuk idee. BAS wil graag naar de mogelijkheden
kijken.

6. Ook hier moet onderzocht worden wat de
mogelijkheden zijn (financieel en technisch).
7. Stimuleren gebruik schone auto’s (wat de gemeente al
aan het doen is.) Zorgen voor een betere doorstroming
van het verkeer. Aanplant bomen en meer groen in de
wijken.
8. BAS steunt een eventueel onderzoek naar
fondsvorming voor dit soort initiatieven.
9. Stimuleren en verder ontwikkelen.
10. BAS wil vooral bouwen waar de grootste behoefte
aan is: nieuwe samenlevingsvormen voor ouderen
(moderne hofjes), stimuleren jongeren- en
studentenhuisvesting (eventueel tiny houses) en forse
aanpak bouw middensegment koop- en huurwoningen
(energiezuinig). Als er vraag is naar autarke woningen
dan wil BAS daar naar kijken. Waarom: omdat er vraag
naar is en je moet je als gemeente zoveel mogelijk
dienend opstellen voor je bewoners.
Algemeen
1. Voor wat betreft participatie het volgende citaat uit ons
verkiezingsprogramma:
“Waardoor onderscheidt BAS zich?
BAS vindt het belangrijk dat u (de inwoner van de
gemeente Alkmaar) meer bij de politiek wordt
betrokken. Dat betekent in de eerste plaats dat wij
vinden dat de verschillende partijen in de gemeente
(bewoners, ondernemers en de politiek) meer met
elkaar moeten overleggen en meer en beter met elkaar
moeten communiceren. De Alkmaarse politiek moet
vaker naar de burgers toe en dus niet alleen bij de
verkiezingen. Als er grote beslissingen worden

genomen over uw straat of uw buurt of als er plannen
zijn om het verkeer anders in te richten, dan moeten de
Alkmaarders vaker en beter worden geraadpleegd en
gehoord. Dat kan natuurlijk niet altijd en overal maar
toch moet dat meer dan nu gebeuren. BAS is ervan
overtuigd dat hierdoor een betere belangenafweging
mogelijk is.”

