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“Je moet je als buurt organiseren!”
Als buurtbewoner loop je nogal eens
tegen zaken aan die je niet zinnen. Slecht
onderhouden trottoirs, zwerfvuil op straat of
vandalisme, daar kun je je als buurtbewoner
behoorlijk over opwinden. Maar kan je er ook
wat aan doen? Een kijkje bij de buren.
Piet Kuiper is niet alleen de molenaar van de
Geestmolen, hij is ook al 15 jaar de drijvende kracht
achter Bewonersoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.
“Soms,” zegt Kuiper, “lijkt het wel of alles al vast ligt.
Alsof de gemeente alles al in kannen en kruiken
heeft.” Maar als buurtbewoner hoef je je niet neer
te leggen bij alle plannen van de gemeente. Kuiper:
“Gemeenten stellen regels op maar houden zich er
vervolgens niet altijd aan. Daar kun je als bewoner
wat mee.”
“Belangrijk is,” benadrukt Kuiper, “dat bewoners
zich organiseren. Als individu vind je nauwelijks
gehoor bij de gemeente. Maar een buurtoverleg ziet
de gemeente wel staan. Toegegeven, het kost veel
tijd en geduld maar zo nu en dan lukt het ons om
plannen van de gemeente bij te sturen.”
Maar je als buurt organiseren is nog niet zo
gemakkelijk. Kuiper: “Toen Jan Schumer, Martien
de Bruyn en ik begonnen met Buurtoverleg
‘Geestmolen’ was de vereniging op sterven na
dood. Als melkboer en vrijwilliger bij de kerk
kende ik veel mensen. Ik ben destijds de hele
buurt afgegaan om bewoners lid te maken van de

vereniging. Veel persoonlijk contact onderhouden
met je medebewoners is heel belangrijk. Na de
aanleg van de nieuwbouw ben ik langs alle nieuwe
bewoners gegaan. Op een enkeling na zijn ze
allemaal lid geworden. Inmiddels hebben we 200
leden!”
En heeft Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ in
al die jaren wat bereikt? “Nou en of,” zegt Kuiper
enthousiast. “Bij de geplande nieuwbouw op het
voormalig MTS-terrein wilde de gemeente een
appartementencomplex van vijfhoog neerzetten. Na
veel overleg hebben we gedaan gekregen dat een
deel van het complex niet vijf- maar driehoog wordt!
Bovendien wisten we de parkeernorm uit te breiden
van de gebruikelijke 1,5 parkeerplek per woning
naar 1,7.”
Of neem zoiets raars als de kouwenplaag van een
aantal jaren geleden. “Op de daken van de flats
lag steengruis ter afdekking,” lacht Kuiper. “De
kouwen namen die steentjes in hun bek en lieten
ze naar beneden vallen waardoor geparkeerde
auto’s beschadigden. Na overleg is een deel van de
steentjes verwijderd, en op bepaalde plekken zijn
netten geplaatst.” En de kouwen? “Die hebben we
daarna niet meer gezien.”

DOE MEE!
Werk mee aan een leefbare en gezellige De Hoef
en doe mee als lid van De Hoef ZO! Adopteer een
actiepunt uit de agenda voor de buurt. Of meld u
aan als redactielid of fotograaf van de buurtkrant.
Overes Interactieve Planontwikkeling ondersteunt
bewoners bij hun acties en het maken van de
buurtkrant. Iedereen is welkom, jong of oud, veel
of weinig tijd. Samen zijn we sterk!

Schuldhulpverlening

Kuiper: “Persoonlijk contact met je medebewoners
is heel belangrijk.”

Heeft u moeite met het openen van de post?
Stapelen de rekeningen zich op? Neem dan contact
op met de Budgetwinkel Alkmaar voor een gratis
advies over het op orde krijgen en houden van uw
administratie. Maak telefonisch een afspraak onder
nummer 072-5488188 of ga naar: www.alkmaar.nl/
budgetwinkel.

Succes: hek voetbalveld verhoogd!
Meedoen in de buurt werkt! Na een verzoek aan de
gemeente van Charaf, Rachid en Saïd namens De
Hoef ZO! samen met jongeren uit De Hoef Zuidoost
om het hek aan de slootkant van het voetbalveld
aan de Aert de Gelderlaan te verhogen, heeft de
gemeente het nieuwe hek inmiddels geplaatst! Als
tegenprestatie organiseren de jongeren op
8 mei een voetbaltoernooi.

Daarbij komt er nog het een en ander op ons af in
en om onze buurt. Denk aan het ontkoppelen van
het hemelwater, de renovatie/nieuwbouwplannen
van Woonwaard of het Westrandplan. Al die
ontwikkelingen blijven we volgen. Maar waar we
echt op zitten te wachten, is op u! De medebewoner
die actief wil meedoen om onze buurt nog
leefbaarder en gezelliger te maken. Kom eens
rustig kijken bij een van onze bijeenkomsten. Veel
informatie, waaronder eerdere buurtkranten, is ook
te vinden op onze website: www.dehoefzo.nl.
Terwijl ik dit stukje afsluit komt de zon vanachter
de wolken te voorschijn, de lente zit in de lucht en
ik hoop dat u en wij daar volop van zullen kunnen
genieten.

Minister Eberhard van der Laan in
de Hoef Zuidoost
Het nieuwe hek na een succesvolle actie van
bewoners

Een nieuwe lente, een nieuwe Hoef
Door Peter Peters

De winter loopt op z’n laatste benen en ik hoop dat
iedereen de gladheid zonder al te veel problemen
heeft doorstaan. Wij van de De Hoef ZO! bestaan
inmiddels nauwelijks een half jaar. Ook voor ons
geldt: ‘Alle begin is moeilijk’! Maar langzaamaan
gaan er toch dingen gebeuren. Zoals u weet richten
we ons vooral op de ergernissen en problemen
die door de bewoners van de buurt zelf - u dus! worden aangedragen. Een paar succesjes zijn al
genoemd in de vorige buurtkrant: voetballers op het
trapveldje aan de Aert de Gelderlaan zullen hun bal
straks niet meer zo vaak over het te lage hekje in
de vaart zien verdwijnen! De bus die de Vleugels
verbindt met het centrum is weer terug (hoewel we
daar niet erg actief aan hebben kunnen bijdragen)
en de gemeente weet waar ze de bestrating van
trottoirs in orde moet maken.
Dan zijn er een aantal zaken waar we nu mee bezig
zijn: te weinig fietsenrekken, onveilige speelplek, het
opschoonplan, de nieuwbouw van de speeltuin en
de aansluiting van bus op trein. Ook de nachtelijke
overlast op een tweetal plaatsen in de buurt is
onder de aandacht van de politie gebracht.
Maar er zijn nog meer dan voldoende actiepunten
waarvoor we vrijwilligers zoeken. Zomaar wat
voorbeelden: het onderhoud van het openbaar
groen, het plaatsen van afvalbakken bij de
speelplekken, een pinautomaat op een veilige plek,
de functie van het buurthuis.

Hoog bezoek in de Hoef Zuidoost. Op uitnodiging
van Gert-Jan Leerink en Atif Yar van de PvdA
kwam de Minister van Integratie, Eberhard van der
Laan, op 26 februari praten met bewoners van De
Hoef Zuidoost. Na een korte inleiding over de 40
probleemwijken in Nederland, benadrukte Van der
Laan: “Dat we ons richten op die 40 wijken betekent
niet dat we aan andere wijken geen aandacht
besteden. Ook naar de bewoners van wijken waarin
het relatief goed gaat moeten we luisteren.”
Van der Laan kwam dan ook om te luisteren
naar bewoners van De Hoef Zuidoost. Bewoners
vertelden dat veel voorzieningen zijn verdwenen
uit de wijk. Zo vertrokken de muziekvereniging,
de majorettevereniging en de musicalvereniging
Oberon uit het buurthuis. “Het is prettig wonen in
de wijk,” vertelde een van de bewoners, “maar de
woningen zijn slecht geïsoleerd. Alle warmte vliegt
naar buiten. En bewoners van de flats hebben
last van vocht en geluidsoverlast.” En behalve de
speeltuin is er voor jeugd weinig te beleven. Zeker
in de winter.

Van der Laan in gesprek met bewoners van De
Hoef Zuidoost

Speeltuin weer open
Zaterdag 3 april is het dan zo ver: de speeltuin
gaat weer open. Vrijwilligers werken hard om alles
tiptop in orde te krijgen. Bovendien zal het nieuwe
speeltoestel worden onthuld. Maar eerst houden
we de traditionele eierzoek-wedstrijd voor kinderen
vanaf vier jaar. Om deel te nemen heb je een
kaartje nodig. Kaartjes kosten €1,- voor leden en
€2,- voor niet leden. De kaartverkoop in clubgebouw
‘De Uitkijk’ is op zaterdag 27 maart en op woensdag
31 maart tussen 15:00 en 17:00 uur. Ook kan men
dan lid worden van de speeltuin en de contributie
betalen.

Vrijwilligers werken hard om de speeltuin tiptop in
orde te krijgen

Het is leuk in De Hoef
Is het leuk in De Hoef? Ja! En dit voorjaar wordt
het alleen maar leuker. Want ‘Wij de Wijk’ gaat de
wijk in met als doel het contact tussen u en uw
medebewoners nog beter te maken. Ook willen we
samen met u de wijk meer kleur en fleur geven. Wat
gaan we precies doen?
In de week van 15 tot 19 maart organiseren
wij een opschoonweek. Schoolkinderen zullen
dan de omgeving en de buurt schoonmaken.
Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met
buurtmeester Nelleke Kool. Haar gegevens vindt u
achterin deze buurtkrant.
In de maanden april en mei willen we ons richten op
meeuwenoverlast. Hoe lossen we dat samen op?
Dit willen we doen door informatie op scholen en
onder buurtbewoners te verspreiden.
Ook zijn op zoek naar bewoners uit de hoogbouw
die samen met hun buren hun portiek een eigen
sfeer en tint willen geven. Samen met een
kunstenaar kunt u uw portiek opnieuw inrichten,
een eigen sfeer. Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Harry Mars.

Bovendien willen we dit voorjaar ook beginnen om
samen met bewoners van de flats een plan maken
voor het plaatsen van fietsenrekken. Een belangrijk
punt dat tijdens het Ideeënfestival in 2009 door u,
de bewoners, werd ingebracht.
Verder zijn we op zoek naar bewoners die zich
willen inzetten voor verlichting in de stegen van
de laagbouw. Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Harry Mars. Zijn gegevens staan
achterin deze buurtkrant.
Bij het voetbalveld aan de Aart van Gelderlaan
is inmiddels een hoger hek geplaatst. Als
tegenprestatie zullen Rachid Ouamar en
Saïd Boudriz op 8 mei een voetbaltoernooi
organiseren op meerdere velden in de buurt. Ben
je geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Saïd Boudriz. Zijn gegevens staan achterin deze
buurtkrant.
Tijdens het ideeënfestival is aangegeven dat er
meer bankjes geplaatst zouden moeten worden bij
speelplekken. Moeders kunnen dan lekker zitten en
met elkaar praten en tegelijkertijd hun kinderen in
de gaten houden. Noura Raji heeft dit idee opgepikt
en wil onder het moto van ‘draag uw steentje bij’
samen met bewoners een Mozaïekbank maken.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Noura Raji. Haar gegevens staan achterin deze
buurtkrant.
Op 5 juni willen we het voorjaar afsluiten met de
opening van de Mozaïekbank, een hapje, een
drankje en muziek. Wilt u op de hoogte blijven van
de voorjaarsactiviteiten kijk dan regelmatig op www.
dehoefzo.nl.

Activiteiten Kern 8
Creatieve ochtend op OBS de Bosboom voor
ouders en buurtbewoners
Simone de Zeeuw en Sascha Koekoek, stagiaires
bij Stichting Welzijnsbevordering Kern 8 zijn 12
februari gestart met de crea-ochtend op OBS de
Bosboom.
Deze ochtend is bedoeld voor ouders maar
zeker ook voor enthousiaste en geïnteresseerde
buurtbewoners. Tijdens deze ochtenden staat niet
alleen creativiteit maar ook ontmoeting tussen
ouders en buurtbewoners centraal. Onder het
genot van een lekker kopje thee of koffie zullen

verschillende creatieve onderwerpen aan bod
komen. Denk daarbij aan schilderen, kaarten
maken, textiel bewerken etc.
De crea-ochtenden zijn elke vrijdagochtend van
10:00 uur tot 11:30 uur van 12 februari tot en met
21 mei 2010 (vakanties uitgesloten). Houdt u van
gezelligheid en vindt u het leuk om creatief bezig
te zijn kom dan gerust een keer langs. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Noura Raj.
Haar gegevens staan hiernaast.

Renovatie of sloop en nieuwbouw flats?

Wilt u de ontwikkelingen over de toekomst van de
flats in De Hoef Zuidoost blijven volgen, ga dan
naar www.dehoefzo.nl.

Samen zijn we sterk
Hieronder staan de namen van actieve bewoners in
stuurgroep De Hoef ZO! en van de teamleden van
Overes Interactieve Planontwikkeling die de De Hoef
ZO! en andere bewoners met raad en daad steunen
en van de andere partners uit het project Wij de Wijk.
Met vragen en initiatieven kunt u contact opnemen
met een van de personen uit deze lijst.

Stuurgroep de Hoef ZO!
p.a. info@dehoefzo.nl
Leden

Peter Peters, peter@pjjpeters.nl
Said Boudriz, saidboudriz@hotmail.com
Rachid Ouamar
Annie Looy
Lori Haakman
Teamleden OIP
Harry Mars		
h.mars@interactieveplanontwikkeling.nl, 		
06 22601972.
Clara Overes
overes@interactieveplanontwikkeling.nl, 		
0299 316111.
Mark de Koning
m.koning7@upcmail.nl, 06 53466963.
Overige organisaties
Gemeente Alkmaar
Nelleke Kool, wijkmeester
072 54 88 177
spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 09.00 tot en met 10.00 Honthorstlaan
436 en op woensdag 10.30 tot en met
11.00 uur in het Buurthuis Alkmaar-West
Mascha Geleijnse, wijkcoördinator 		
072 548 8662

Wist u dat
• De oudste molen van Nederland bij u in de
buurt staat en de Geestmolen heet;
• De molen is gebouwd omstreeks 1565 en de
houten balken nog origineel zijn;
• De molen tijdens het beleg van Alkmaar in
de tachtigjarige oorlog is afgebroken om te
beletten dat de Spanjaarden de ondergelopen
polders zouden droogmalen;
• De Geestmolen tot in de jaren ’60 op windkracht
het Egmondermeer heeft bemalen
• Molenaar Piet Kuiper u graag op afspraak
rondleidt (072-5114811);
• De molen nooit bewoont is geweest en de
molenaar en z’n gezin in een huisje naast de
molen wonen.

Kern 8

Noura Raji, noura.raji@kern8.nl
06 3421 4871
Eva van Gulick, sociaal cultureel werkster
eva.van.gulick@kern8.nl, 06-39839517

Woonwaard
Marja de Jong, buurtmeester
bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en op
vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 op (06) 538
02 863.
spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 10.00 uur tot 11.00 uur op haar kantoor
in het portiek van Willem Kalfstraat 2 t/m
136.

