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Natuur. 

1. Leefbaar Alkmaar steunt het onderzoek naar het aanleggen van 'meeuweneilanden' en is 

benieuwd naar de uitkomst. 

2. Nee. 

3. Ruimte bieden aan de agrarische sector/agribusiness is ook investeren in werkgelegenheid, 

innovatie en kennis. De agrarische sector moet zich kunnen blijven aanpassen aan de zich wijzigende 

(economische) omstandigheden en aan de vraag naar duurzame bedrijfsvoering. Het is van belang 

dat het gemeentelijk (ruimtelijk) beleid voldoende flexibel is om deze ontwikkelingen te faciliteren. 

De agrarische sector is beeldbepalend en bepalend voor de openheid van het landelijk gebied van de 

voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven is het 

van belang rekening te houden met de omgeving waarin het bedrijf functioneert. De vormgeving van 

de gebouwen alsmede een goede landschappelijke inpassing dragen daaraan bij. Verwante functies 

aan het agrarisch bedrijf (agrotoerisme, zorg, verkoop van producten aan huis) dragen bij aan de 

vitaliteit van het landelijk gebied. Deze functies horen thuis op het verbrede agrarische bedrijf. Naast 

een trend waarbij er sprake is van een voortgaande schaalvergroting in de agrarische sector, is er ook 

een trend waarneembaar dat de vraag naar lokaal geproduceerd voedsel toeneemt, waaronder ook 

biologische producten. Het gemeentelijk beleid zal zodanig moeten zijn ingericht dat zowel de 

schaalvergroting van de agrarische bouwvlakken op een juiste wijze kan worden begeleid, maar er 

moet ook aandacht zijn en ruimte worden geboden aan de meer kleinschalige initiatieven. Nieuwe 

technologische ontwikkelingen in de agrarische sector leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Zo kan bijvoorbeeld precisielandbouw helpen om de akkerbouw in de toekomst nog duurzamer te 

maken.  

Groenbeleid. 

1. Op al deze vragen antwoordt Leefbaar Alkmaar met een volmondig JA. 

2. Leefbaar Alkmaar zal zich ervoor inzetten om het schadelijke klepelen tegen te gaan. 

3. Leefbaar Alkmaar zal het gebruik van gifvrije wilde bloemenzaden, bolletjes en planten bepleiten.  

4. Om weidevogels een broedplek te geven moet de gemeente er samen met het 

hoogheemraadschap voor zorgen dat het waterpeil in de Oudorperhout wordt verhoogd, als 

vaststaat dat de bewoners in/bij dit gebied geen wateroverlast gaan ondervinden in tuinen en 

kruipruimtes. 

5. Leefbaar Alkmaar koestert het buitengebied en zeker ook de Eilandspolder. Ingrepen die het 

karakter van de Eilandspolder (kunnen) bedreigen keurt Leefbaar Alkmaar af. 

6. Leefbaar Alkmaar heeft zich als eerste partij verzet tegen verdere verstening van woonwijken. Het 

klimaat verandert. Ook Alkmaar heeft daarmee te maken. Er moeten goede maatregelen komen om 

ernstige wateroverlast te voorkomen en op te vangen.  

7. Leefbaar Alkmaar is het u eens dat dergelijke werkzaamheden niet in de broedtijd moeten 

plaatshebben. We zullen hier in de raad aandacht voor vragen. 

8. De Hortus kan subsidie aanvragen. Leefbaar Alkmaar zal een dergelijk onderbouwd verzoek 

steunen. 
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9. In verschillende wijken zijn maatregelen getroffen, bijvoorbeeld wadi's aangelegd, om in te  spelen 

op het veranderende klimaat. Dat daardoor soms bomen moeten sneuvelen is een keerzijde van het 

klimaatbestendig maken. Leefbaar Alkmaar stelt dat de bomen zoveel als mogelijk is moeten blijven 

staan of vervangen moeten worden. 

  

  

Milieu. 

1. Zo snel mogelijk. 

2. Ja, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. 

3. Met name druk autoverkeer zorgt voor afname van de luchtkwaliteit. Verminderen van overlast 

van autowegen in de bebouwde kom is mogelijk door snelheidsbeheersingsmaatregelen te nemen 

door beperking van de snelheid en door het beperken van optrekkend en afremmend verkeer, te 

bereiken door een goed functionerende groene golf. Een groene golf die zorgt voor een goede 

doorstroming van het verkeer is ook van groot belang voor het terugdringen van uitstoot zoals 

fijnstof. Leefbaar Alkmaar is voorstander van het adequaat plaatsen van camera's, matrixborden, 

snelheidsremmende wegconstructies e.d. De verkeerslichten- en matrixbordenregelinstallaties van 

de Ring-West, de Ring-Noord en de Schagerweg moeten worden aangepast binnen duidelijk 

aangegeven groenegolftrajecten. Het traject moet optimaal worden afgestemd in een 'duurzaam 

veilig' werkende groene golf. 

4. Interessant. 

5. Leuk idee. 

6. Het idee lijkt leuk, maar we vragen ons af of het realiseerbaar is en of het zal aanslaan. 

7. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft de geluidsoverlast en luchtvervuiling van de 

ringwegen op de agenda van de gemeenteraad gezet. Op initiatief van Leefbaar Alkmaar is daar 

onlangs uitgebreid over gesproken in de raadscommissie en de gemeenteraad. Leefbaar Alkmaar 

heeft bepleit dat er geluidsschermen langs die ringwegen (Schagerweg, Nollenweg, Huiswaarderweg, 

Martin Luther Kingweg) worden geplaatst. Helaas bleek voor dit voorstel van Leefbaar Alkmaar in de 

gemeenteraad geen meerderheid te zijn. 

8. Alkmaar zou hier best een steentje kunnen bijdragen. 

9. We zien geen punt 9. 

10. Alkmaar kan hierop inspringen en deze ontwikkeling faciliteren en hoopt op medewerking van 

horeca, scholen, etc. 

11. Voor. 

  

Algemeen. 

1. Als van tevoren goed wordt afgesproken op welk niveau bewoners participeren in de ontwikkeling 

van plannen, voorkomt dat heel wat misverstanden en vervelende situaties. Ook hoort per plan 

helder te zijn wie er voor participatie in aanmerking komen. 
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Tot besluit. 

Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Alkmaar is het aanstellen van 

een stadsecoloog. 

Hierbij de paragraaf Natuur & Milieu in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Alkmaar: 

  

6. Natuur & Milieu  

● De stad mag nog groener.  

● Het groene platteland behouden. 

● Stadsecoloog aanstellen.. 

6.a. De gemeente Alkmaar kan trots zijn op zijn stadsparken en de groene gebieden van Schermer en 

Graft-De Rijp. De Alkmaarderhout, de Vest, het Victoriepark, de Oudorperhout, de Egmonderhout, de 

Oosterhout, park de Oude Kwekerij, de Groene Voet en de Rekerhout vormen de longen van de stad. 

Leefbaar Alkmaar is tegen aantasting van deze groengebieden.  

6.b. Ook landelijke gebieden zoals de Omval, de Westrand van Alkmaar en de strook tussen de 

Daalmeer en het Geestmerambacht verdienen bescherming. Bebouwing dient daar achterwege te 

blijven.  

6.c. Leefbaar Alkmaar blijft pleiten voor aanleg van het natuurgebied De Koele Kreken, tussen de 

Daalmeer en het Geestmerambacht, zoals in het verleden is gepland. De aanleg van een 

natuurbegraafplaats brengt financiële risico's met zich mee. Er moet een onderzoek komen of het 

oorspronkelijke plan De Koele Kreken, zonder natuurbegraafplaats, alsnog kan worden gerealiseerd. 

6.d. Door de fusie met Schermer en Graft-De Rijp heeft de gemeente er in één keer heel veel groen 

platteland bij gekregen, met daarbij ook de fraaie, beschermde Eilandspolder. Hier moet zuinig mee 

worden omgegaan. Hoogbouw past niet in dit buitengebied. Bij uitbreiding van bebouwing zal 

bijzonder nauwkeurig moeten worden overwogen of de omgeving erdoor al dan niet zal worden 

aangetast. 

6.e. Niet alleen de randen van de stad moeten groen zijn, Leefbaar Alkmaar vindt dat de stad zelf ook 

nog groener mag worden, met meer bomen op pleinen en langs straten. In parken is een 

uitdunbeleid gevoerd (voorbeeld Victoriepark). Leefbaar Alkmaar is daar niet blij mee. Het groen in 

de parken moet beter onderhouden worden. Bomen spelen een cruciale rol in de beleving van een 

stad, van belang voor CO2 afvang en zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de cultuur-

historische context van de stad. Het is van groot belang zuinig te zijn op monumentale en 

beeldbepalende bomen. Bij het behoud en beheer van het bomenbestand in Alkmaar is het van 

belang naast de variëteit aan bomen ook bijzondere bomen, zowel qua soort als qua ouderdom, in 

de gaten te houden en waar nodig te beschermen. In de Oudorperhout dienen de weilanden, sloten 

en oevers ecologisch te worden beheerd. Leefbaar Alkmaar is voorstander van ecologische oevers 

waar mogelijk.  

6.f. Leefbaar Alkmaar bepleit het zoveel mogelijk bij de bouw integreren van zonnepanelen en 

zonneboilers alsook regenwaterreservoirs voor milieuvriendelijke toiletspoelingen e.d. Het is 

eenvoudiger dit bij de bouw te realiseren dan dat later de particulieren dit zelf moeten gaan 
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realiseren. Leefbaar Alkmaar zet zich ervoor in dat voor heel Alkmaar betaalbare ‘groene’ stroom 

wordt geleverd. De gemeente dient de millenniumdoelstellingen te onderschrijven en bedrijven, 

instellingen en burgers te stimuleren om zuinig om te gaan met onze planeet.  

6.g. Leefbaar Alkmaar bepleit het aanstellen van een stadsecoloog. De stadsecoloog geeft advies over 

ruimtelijke plannen en de inrichting van openbare ruimte. De stadsecoloog heeft een grote invloed 

op hoe de ‘groene’ inrichting van de stad er uit moet zien. De stadsecoloog kan ervoor zorgen dat er 

plaats is voor groen, dat diersoorten gestimuleerd worden om in de stad te verblijven en er voor de 

inwoners een gezond klimaat wordt gecreëerd. 

6.h. Alkmaar telt reeds een aantal vlindertuinen (Groene Voet en Oosterhout). Leefbaar Alkmaar ziet 

graag meer vlindertuinen (idylles) in de gemeente aangelegd worden. 

6.i. Het klimaat verandert. Ook Alkmaar heeft daarmee te maken. Er moeten goede maatregelen 

komen om ernstige wateroverlast te voorkomen en op te vangen. 

6.j. Om weidevogels een broedplek te geven moet de gemeente er samen met het 

hoogheemraadschap voor zorgen dat het waterpeil in de Oudorperhout wordt verhoogd, als 

vaststaat dat de bewoners in/bij dit gebied geen wateroverlast gaan ondervinden in tuinen en 

kruipruimtes. 

 

 

 


