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AGENDA Platformoverleg ANIMO 7 mei 2019. Om 20 uur bij de Eenhoorn Verdronkenoord, 
Alkmaar 

1. Opening  en vaststelling van de  agenda. 
2: Post uit:  akkoord brief stinzen verzoek. K. Beentjes,  
  bezwaar kap verg.. Ringers;  
  omgevingsvergunning ons park 
    Post in:  uitnodiging Schutterwei 
  tekeningen Westrand 
  reactie M. Blom t.a.v Ringers 
 
3: Verslag vorige vergadering (MO 2-4- 2019) 
4: Bestuursonderwerpen:   financieel verslag en kascommissie.  
verzoek om de nieuwe bewoners van de Vroonermeer noord een vogelrondleiding te geven? 
 
5: Ingekomen stukken en Mededelingen (ook klankbordgroepen) 
6: 3e KWO met van Zon: stand van zaken, zie verslagje door MO en Gemeente 
Discussie over Braak versus van Zon. Moeten we niet met C. Braak praten ipv met van Zon.  
7: motivatie verzoek beheerplan OH zie bijlage van RP  
8: HVC. blijven volgen. pilot aftakking Wilhelminalaan, en onderdoorgang naar Hoef (PB) 
9: evenementenbrief naar college/terugkoppeling verlichtingsbrief. zie bijlage RP/PB/RS 
10: bijeenkomst stadswerk met C. Bas 6 mei 
Provincieplan S3 terugkoppeling? MO vraagt naar datum overleg ? 
8. Projecten (stand van zaken of verslag)  

o Mossaïek voorstel naar SStam en LFellinga afspraak voorgesteld (MO) 
o verslag bijeenkomst hoogbouw   natuur inclusief bouwen.  op website (MO/AvD) 
o onttegelen; foto brochure maken met div. onderwerpen. RP, Mona en Arie. klus voor 

in Holland en Clusius en samen met HA 
o klimop: brochure maken RP tekstvoorstel ligt bij KNNV 
o kanaaloevervoorstel standpunten PB, JJ en MO 
o toekomst luchtvaart overleg PB 16-4 
o voorstel plasticsoep Mattiasschool  Damantha Morsch 
o groenplan gemeente: ideeën terugkoppelen naar SS en wethouder CB. Sweco 

benaderen? 
o film over ANIMO stand van zaken? MO 
o klimop: SS maakt afspraak. helpen herinneren. (MO) 
o voor 2019 inventarisatie bloeiende bermen/bomen kansen. KWO (naar najaar) 

 
9: Rondvraag (alleen vragen, geen behandeling) en sluiting (uiterlijk 22 uur)  

 
Vergaderdata 2019 afspraak met Eenhoorn, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 sep, 1 okt, 5 nov, 10 dec. 
 

agenda notitie Extra (3) Platform overleggen voor vaststellen agenda punten KWO - Kwartaal 

overleg met wethouder (M. van Zon) dit is op vorig Platform overleg besloten.  Data Dinsdag : 

11 juni, 10 september, 3 december 2019 Tijd : 20:00 kan kort Locatie  : De Eenhoorn 


