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Gemeenteraadsverkiezingen
In 2018 worden de vierjaarlijkse verkiezingen voor de  
gemeenteraad gehouden. De gemeente Alkmaar is een 
belangrijke speler bij de belangen die ‘Hart van Alkmaar’ 
behartigt. Daarom probeert de vereniging in dit jaar de 
verkiezing van het hoogste orgaan binnen de gemeente  
goed te volgen en de leden ook passend te informeren.  
In dat kader:

 -  Worden de programma’s van 14 politieke partijen nageplozen op zaken die voor bewoners van  
de binnenstad naar het oordeel van het bestuur belangrijk zijn: veiligheid, geluidsoverlast, sluitingstijd 
prostitutie, horeca (waaronder horecaterrassen en sluitingstijden), evenementen, ouderen, wonen, 
bereikbaarheid, parkeren, milieu, openbare ruimte, inwoners en bestuur

 - Worden de respectieve standpunten zichtbaar gemaakt op de website van ‘Hart van Alkmaar’
 -  Wordt op 10 maart 2018 in de centrale bibliotheek een verkiezingsdebat gehouden waarbij zoveel 

mogelijk uitersten uit de verschillende verkiezingsprogramma’s worden bediscussieerd
 -  Wordt het uiteindelijke coalitieakkoord ook vanuit de optiek van de gemiddelde binnenstadbewoner 

geanalyseerd.

Genoemd coalitieakkoord heet “Alkmaar aan Zet”; het nodigt 
inwoners van de gemeente uit ideeën aan te dragen voor  
de uitvoering in de komende regeerperiode. Een groep van 
zeven personen pakt gezamenlijk die handschoen op en 
presenteert aan het nieuwe College van B&W in de vorm van 
een petitie een aantal concrete voorstellen die vooral met  
de Alkmaarse binnenstad te maken hebben. De voorzitter 
van ‘Hart van Alkmaar’ neemt hieraan op min-of-meer 
persoonlijke titel ook deel. De uitwerking van dit initiatief 
moet in 2019 gestalte krijgen.

Bestuur
Het bestuur ondergaat in het verslagjaar geen wijzigingen. Het bestaat uit Cor Breg, Walter Dekker, Tjip Lub, 
Pim de Ridder en Nannet Schouten.
Het bestuur zit 10 keer om de vergadertafel. Daarnaast vertegenwoordigt zij de vereniging in:

 - WOC, het overleg tussen vertegenwoordigers van bewoners van de binnenstad en de gemeente Alkmaar
 -  OHPA, het overleg tussen bewoners, horeca-vertegenwoordigers, politie, Handhaving en gemeente Alkmaar
 -  Klankbordgroep Evenementen, het overleg tussen bewoners, organisatoren van evenementen  

in de binnenstad en gemeente Alkmaar.
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Het bestuur onderhoudt ook haar contacten met andere belangenorganisaties, individuele leden  
en beleidsmakers.

Ledenvergadering
Precies zoals de statuten voorschrijven belegt de vereniging twee ledenvergaderingen: op 10 april 2018  
in ’t IJkgebouw en op 10 december 2018 in De Sociëteit. Beide vergaderingen kennen een redelijke opkomst. 
Voor na de huishoudelijke gedeelten zijn enkele externe inleiders uitgenodigd.

Op de voorjaarsvergadering spreekt de heer Marnix de Vos 
van BVR-adviseurs ruimtelijke ontwikkeling in Rotterdam.  
Hij is medeauteur van een advies uit 2017 aan de gemeente 
Alkmaar over de ontsluiting van het oostelijk stadsdeel. Dit 
rapport richtte zich vooral op de gemeentelijke plannen weer 
tweerichtingsverkeer in te voeren op Bierkade – Wageweg. 
Maar het rapport gaf ook aan dat actuele inzichten gecombi-
neerd met grote transformatieopgaven een kans bieden om 
in Alkmaar Oost de verkeersstructuur duurzaam te ver-
beteren. Dit is een onderwerp dat binnen de vereniging 
zorgen baart, reden waarom de heer De Vos is uitgenodigd 
zijn visie uiteen te zetten.

Tweede spreker tijdens die vergadering is de heer Hans van de Leygraaf van Stichting Tuinen van Holland.  
Hij is initiatiefnemer en voorzitter van een breed plan om in de historische parken van Alkmaar jaarlijks zo’n 
10 miljoen extra bloemen te laten bloeien. Dit plan past in de visie van ‘Hart van Alkmaar’ dat om de stad  
te laten “bruisen” juist ook op de kwaliteit van publiekstrekkers moet worden gelet.

Tijdens de najaarsvergadering verzorgt Alkmaar Energie  
een inleiding over het geplande zonnedak aan de Gedempte 
Nieuwesloot en over op te starten vervolgprojecten.  
Bewoners in postcodegebied 1811 en omringende post- 
codegebieden kunnen inschrijven op de allerlaatste plekjes 
van het zonnedak op een appartementencomplex aan de 

Gedempte Nieuwsloot. De vereniging ziet hier goede mogelijkheden voor leden die geen eigen dak of een te 
klein dak hebben. Via de met dit project collectief opgewekte zonne-energie kunnen zij toch een verrekening 
met het elektraverbruik thuis bewerkstelligen.

In het verslagjaar organiseert de vereniging voor het derde jaar een zomerse levensactiviteit in het  
Victoriepark. Leden krijgen terwijl zij smullen van een zelfbereide pizza de kans met elkaar te genieten  
van het mooie dat het Victoriepark biedt. Karavaan, buitengewoon theater op locatie, verzorgt daarbij  
een optreden met operafragmenten. Het evenement wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar.
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Victoriefonds
In 2016 heeft de vereniging samen met vier andere organisaties een subsidieaanvraag ingediend bij  
Stichting Victoriefonds Alkmaar dat zich opwerpt als de beheerder van gemeenschapsgeld (voormalige 
CAI-gelden) om projecten financieel te ondersteunen. Daarbij zegt het fonds de nadruk te leggen op actieve 
betrokkenheid van inwoners en onderlinge verbondenheid.
Het verzoek wordt maar voor een klein gedeelte toegekend. De ontwikkelde plannen om wat verfraaiing  
in het Victoriepark aan te brengen kunnen door deze gedeeltelijke afwijzing geen doorgang vinden.  
Bijna twee jaar later geeft het Victoriefonds na lang aandringen toe bij de behandeling van de aanvraag 
fouten te hebben gemaakt. En het fonds zegt toe met dezelfde voorwaarden als in 2016 een nieuwe  
aanvraag welwillend tegemoet te treden. Rond de jaarwisseling 2018 – 2019 slaat het fonds evenwel  
opnieuw de deur dicht, waardoor het bestuur gedwongen wordt zich te beraden wat haar te doen staat.

Project “Samen meten“
In april geeft de Regiegroep ons een subsidie van €2500 uit het 
budget voor bewonersinitiatieven. Doel is, bewoners inzicht te 
geven in zaken die hun leefomgeving belasten en daarmee ook 
perspectief om daar wat aan te doen. Aanvankelijk volgen we 
daarbij de “Citizen Science Toolkit” waarmee systematisch 
wordt gewerkt naar zelfstandig metende en publiciteit  
zoekende bewonersgroepen. In juli houden we de kick-off met 
bijdragen van RIVM, Nederlandse Stichting Geluidhinder en 
Waag Society. De opkomst is veelbelovend, maar valt sterk 
terug als de gevormde groepen aan de slag moeten gaan met 
het uitzoeken van onderwerpen en het uitkiezen van meet- 
methoden. 

We kiezen er niet voor gekozen om na te pluizen wat de reden is voor de uitval, omdat we daarmee veel  
tijd verliezen en mogelijk geen duidelijk antwoord krijgen. In plaats daarvan stappen we in november over  
op het “bouwdoos principe”: kant-en-klare oplossingen aanbieden voor alleen het meten van geluid en fijn 
stof. Geluid blijkt goed te kunnen met smartphones, fijn stof met een door RIVM ontworpen meetkit die werkt 
op hetzelfde principe als een rookmelder. Voor de opbouw van de fijnstofmeter kunnen we terecht  
in de IoT bus van Marco van Schagen, zonder wiens ondersteuning dit deel van het project niet kan  
worden uitgevoerd. Deze samenwerking verloopt voortreffelijk.

Vervolgens blijkt toch dat we nog een paar technische hobbels moeten nemen: 
 •  De oplossing van RIVM blijkt wel te werken via Wifi maar we krijgen hem niet aan de praat via het door 

hen terecht geprefereerde “Internet of Things”. (Pas in maart 2019 blijkt dat  RIVM en wij verschillende 
versies gebruiken van dezelfde software-bibliotheek, waarmee het probleem wordt opgelost).

 •  De geluidmeting blijkt wel geschikt voor gebruik buitenshuis (bijv. tijdens een evenement) maar niet 
binnenshuis (bijv. tijdens overlast van een aanpandig horecabedrijf). (Pas na bijpraten door de RUD  
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in maart 2019 blijkt dat dit wel kan met goedkope geluidsmetertjes, die net goed genoeg zijn om een 
serieus te nemen melding te kunnen doen).

In juli krijgt onze vereniging uit een donatie een meetmicrofoon, een kalibrator, een iPhone 6 met app en een 
hengel om de microfoon op te monteren. Deze kunnen terzijde van het project worden ingezet voor validatie 
van bewonersmetingen en voor meten bijv. vanuit een raam. Tijdens de kermis worden deze ingezet,  
waarbij blijkt dat de exploitanten zich op één uitzondering na goed houden aan de norm van 81 dB(A).  
De belasting in dB(C) komt echter overeen met een klasse 2 evenement (80 … 90 dB(C)), op één locatie zelfs 
met klasse 1 (90 … 100 dB(C)). Hieruit blijkt dat de kermis (10 dagen!) met een geheel andere maat wordt 
gemeten dan andere evenementen.

Website
De website www.bvhva.nl van de vereniging is in het verslagjaar ruim een jaar in de lucht. Het blijkt een prima 
functionerend communicatiemiddel te zijn. Geregeld wordt de inhoud ververst en aangevuld, waar mogelijk 
wordt een verband gelegd met de Twitter en Facebook uitingen van de vereniging. De website wordt ook 
zodanig ingericht dat die voldoet aan de privacy regelgeving.

Alkmaar, maart 2019
Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’
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