Vraag
nr.
1
Meeuwen

2

PvdA
voorlichting en
meeuweneilanden

3

4
kappen/snoeien
gem. groen

5
klepelen

6
gifvrije
planten/zaad

7
Oudorperhout

8
Natura 2000

9
“onttegelen” tuinen

10
parken <->
activiteiten
broedtijd

11
12

Belangen Alkm.
Samenleving

DENK Alkmaar

ChristenUnie

Partij voor de
Dieren

overlast weg,
Evt. met west.
broedeilanden
ja, liefst direct mee
nemen

steun onderzoek
meeuweneilanden

aanleg meeuwen
eilanden

meer voorlichting,
mee leren leven

bij de bron: zwerf
afval verwijderen

nee

afwachten
nationaal

absoluut

afwegen, dieren of
energie

- agrarisch
natuurbeheer
- biologische
landbouw
- verduurzamen.
- ecologisch.
Natuurvriend berm- +
groenbeheer
Boom weg->herplant
ecologisch.
bermbeheer

goed en
natuurbewust
ondernemen door
agrariërs

agrariër staat
centraal, evt.
duurzamer of bio

overleggen!

agrar. meer natuurincl. dialoog agrar<>natuurorganisaties

natuurwaarde
belangrijk, agrariër
doen daaraan al
mee

stimuleren
natuurinclusieve
verbouw, biologisch
boeren

ja, eens met Animo

volgens bestaande
gedragscode

Bomen 1op1 ver
vangen,
vergroening wijken
en kernen
onderzoek nr
duurzamer
bermbeheer
achter bijen
convenant, bekijk
inkoop

bomen 1op1 vervangen.
Rond wegen meer
groen oké
voor, duurzamer
bermbeheer
biodiversiteit noodzakelijke
planten doen

voorstander
behoud en
uitbreiding groen

logisch om te
(laten) doen

gebruikers, dus
onder nemers en
bewoners zelf,
gem.
sturen/faciliteren
alleen kap als nodig,
boom weg, 1 terug.
groen meer mag
soms, natuur bermen
motie 15/2
Biodiversiteit en
natuur- vriendelijk
d.m.v. voorlichting
en -ondersteuning

voor bescherming
en uitbreiding
groen, uit gebreid
in programma
ecologisch beheer
groen, gifvrij
inheems
gifvrij, bij- en
vlinder vriendelijk

natuur eerst
waterpeil omhoog
broedseizoen

eerst predatoren
actief beheren

geen specifieke
voornemens

waterpeil omhoog,
niet bij bewoners

benieuwd naar
goede voorstellen

weidevogels staan
in CU-programma

hoger waterpeil In
klein belangrijk deel
OH 1feb-1jul

afblijven, veenlaag
beschermen behoud historie.
voor, gemeentelijk
voorbeeld

ruimte voor
ondernemen

lopend
beschermingsbeleid

koesteren, geen
fatale ingrepen

mocht actie nodig
dan bereid

tegen, betutteling

voor, 40%, gem.
voorb.

tegen stenen +
wateroverlast

hoger waterpeil,
hoog waardig,
duurzaam en groen
gebied
wet- en regelgeving
Natura2000gebieden
campagne ter
bewust wording

ja, eraan
meewerken

koesteren, agrariërs
zijn daarin
essentieel
ja, staat in CU
programma

in gemeentelijk.
beleid opnemen
Eerbiedigen

hoogstens rekening
mee houden

eerst kijken, zo
nodig ingrijpen

dergelijke activiteit
niet in broedtijd

bestaande
regelgeving voldoet

werk niet te
voorkomen? Niet
feesten dan

lawaaimaterieel
weg
feesten niet

niet bouwen in
NNN of ecol, zone,
natuur voor agrar.
ja, voorlichting
korting riool, gratis
houtsnippers
niets in broed- of
zoogseizoen

welwillend

zal niet onder druk
staan

zonodig actie
ondersteunen

steunt evt sub
sidieverzoek

goed project
verdient steun

zeer zeker steunen

zoveel mogelijk
behouden en iig
elke boom herplant

elke wijk/dorp
groenplan

eerst analyse en
goed plan

wel
klimaatbestendig zo
min mogelijk kap

bereid tot on
derzoek nr fin.
ondersteuning
niet nodeloze kap
Altijd 1op1 ver
vangen

niet kappen,
noodzaak?1op1
vervangen

volstrekt
onaanvaard baar

ja

Hortus

herinrichten wijken
= bomen kappen

Leefbaar
Alkmaar

D66

weg uit Alkmaar
evt. met broed
alternatief
niet verplicht wel
als het kan

Natuurinclusief
renoveren
natuur<->
landbouw/vee

VVD

elke wijk/dorp
groenplan, groene
geluidswallen- en
speeltuinen
bermen gefaseerd
maaien

ja, erg tegen
klepelen
pleit voor gifvrij

voor stimulatie bijvriendelijk beheer
gifvrij en bij
vriendelijk -

diervriendelijk
oplossen met
stadsecoloog
absoluut

beschermde
status= blijft
botanische tuin
aangescherpte kap
vergunningen, alles
herplant

Vraag
nr.
13

PvdA

VVD

D66

Leefbaar Alkmaar

Belangen Alkm.
Samenleving

DENK Alkmaar

ChristenUnie

Partij voor de
Dieren

per wijk plan
alternatieve
energie

nieuwbouw evt
CO2-vrij

niet enige oplossing,
voor 2030

zo snel mogelijk

hoe sneller, hoe
beter

overheid wil 2050

versneld van
aardgas (2040)

twijfels bij Bio
massa, liever
geothermie

onlogisch

nee, voldoende

ja, gezamenlijk met
andere gemeentes

ja, zover dat kan

huidig over leg
gem. goed

nodig, dan met
andere gem.

eens, CU landelijk
invloed

ja, inzet op verbod
nacht vluchten
Alkmaar

milieuzone centrum
+ groen om weg

is wel redelijk
ervoor open

rondweg over kap
en bebouwd, auto
luw en fiets

groene golven
instellen

zie website BAS

stimuleren OV en
fiets

heel actief, fiets,
elektr, centrum
schoon

uitgebreid, minder
verkeer, centrum
vrij enz.

aandacht voor
zulke
mogelijkheden

weinig realistisch

nog niet in verdiept

interessant

mogelijk, mits
iemand trekt

interessant
onderzoeken

interessant, mits
elektr.

prima, elektr.

haalbaar + draagvlak= vraag? Dan oké,
faciliteren
mits(fin) mogelijk

nee, past in lesprogramma school

goed idee

leuk idee, mogelijk

meer stimulans
buitenspelen

past in CU plannen
milieubewust

jazeker

ja, mits draagvlak

bewoners vrij, geen
stimulans

voor, mits geen
geur en ongedierte

lijkt leuk idee te doen?

onderzoek
mogelijkheden

liefst centraal in de
buurt

Milieubewust GFT
inzamelen in buurt

jazeker

overlast verkeer
omlaag en meten

groene
geluidswallen
verkeerslichten
goede afstemming

groene
geluidswanden en reductie

geluids- en fijnstof
aangekaart, niet
gehaald -

meer schone auto’s,
betere
doorstroming, meer
groen

eerst meten, dan
besluiten

liever concreet aan
de bron dan eerst
meten. uitgebreid
in programma

20

speerpunt, incl. Vix
+fietsbezorgers

niet bestaand
probleem

plaatsing
meetapparatuur en
kijken naar
overkapping
rondweg
kan beter, onder
zoek, dan fonds of
cofinanciering

Alkmaar kan mee doen

steun onderzoek
Fondsvorming

voor circulaire + deel
economie.
Stimuleren

willen circulair,
afval= grondstof,
Fonds?

geluidsschermen
bamboe,
doorstromen
bevorderen,
snelheid beperken
duurzaamheidsfond
of meer opdrachten
duurzame bedrijven

welwillend als
draagvlak

prima, mits zonder
kosten

logisch om dit de
ruimte te geven

zouden mee moeten
doen

stimuleren en
verder ontwikkelen

past in hun beleid
onderzoek waardig

groot voorstander,
Gem. kan faciliteren

mooie ontwikkeling
Alkmaar 2030
klimaat
neutraal/afvalvrij

voor, nwe
woningen0-op
meter

voor, mits vraag en
geen onrendabele
top

voor, Alkmaar
centrumgem.->
trekkersrol

voor

bouwen waar vraag
naar is

voor, deel gronden
verkopen aan
burgers

100% voor, staat in
programma

kennis en bewoners
in vroeg stadium
erbij

gebeurd al

gem. moet status
adviezen vooraf
aangeven, goede
communicatie bij
besluit

vooraf helder wie kan
participeren en op
welk niveau

bij grote
beslissingen buurt
vaker en beter
raadplegen

inspraak van
inwoners moet
topprioriteit zijn.

graag vooraf
meedenken door
burgers/platforms
en per wijk/kern

Voor, heel uitgebreid duurzaam,
energie zelf,
herbestemmen enz
Vooraf helder zijn
over participatie

termijn uitrollen
warmtenet

14
invloed
vliegverkeer boven
Alkmaar

15
verbeteren
luchtkwaliteit

16
kanaal en singel
voor vervoer

17
spelen en energie
opwekken

18
buurt compostering

19

ondersteuning
circulaire economieinitiatieven

21
ondersteuning
initiatieven zelf
composteren

22
vernieuwende
woonvormen

23
participatie serieus
nemen?

aanstellen stadsecoloog

