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Buitenspeeldag 2017
Op woensdag 14 juni was de landelijke Buitenspeeldag en
onderhand traditiegrtrouw, deed de Vroonermeer daar aan
mee. Ook dit jaar kwamen
we weer uit op iets van 350
kinderen en dat is gigantisch
veel. Het was schitterend
weer, er waren leuke nieuwe
spelletjes, alles liep op rolletjes en de kinderen hebben
genoten. We hebben er
weer een hoop foto’s van
gemaakt; wie die wil
downloaden kan terecht op
onze site. Hierbij alvast een
voorproefje.

kennis is niet verreist, wel enthousiasme en de behoefte een bijdrage te willen leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Wie-o-wie? Aanmelden via
wijkraad@vroonermeer.info

Het woonwagenkamp vs buurtsuper

Regiegroep zoekt vrijwilligers
Eind vorig jaar, heeft de regiegroep Vroonermeer zichzelf
opgeheven. Dat hield in, dat besluiten over aanvragen die
de Vroonermeer betroffen, in het vervolg door de regiegroep Huiswaard werden gedaan. Dat is verre van ideaal
want zij kennen de specifieke situatie hier in de wijk niet en
zo werden gelijk al een aantal belangrijke aanvragen afgewezen. Daarom heeft de wijkraad, op het moment dat zij
hier van hoorde, direct zelf (in overleg met de gemeente)
een nieuwe regiegroep geïnstalleerd. Daarvoor worden
leden gezocht want de wijkraad kan daar geen deel van
blijven uitmaken omdat zij dan zou besluiten over haar
eigen aanvragen. De wijkraad doet dat dus tijdelijk en zoekt
nog iets van 3 leden. Het is weinig werk (veel gaat per mail)
en misschien 1 à 2 vergaderingen per jaar. Specifieke

Dat is nog een kwestie geworden die meerdere keren
de Alkmaarse Courant heeft gehaald. Waar ging het
ook al weer om? In de Alkmaarse Courant van 27
maart werd melding gemaakt van een hernieuwde
aanvraag van de Vomar aan de gemeente Alkmaar,
om op de driehoek waar nu de dependance van de
Lispeltuut staat, een supermarkt te openen (1400 m2
en 60 parkeerplaatsen). Die aanvraag werd afgewezen door het College van B&W met de volgende argumenten: er is een wachtlijst met aanvragen voor een
woonwagenplek, er is een afspraak met winkelcentrum De Mare dat er zo dichtbij geen andere winkels
zouden komen en een vestiging van een supermarkt
hoogstwaarschijnlijk de provinciale toets der kritiek
niet zou kunnen doorstaan. Niettemin stond er in de
AC van 27 april een volgend artikel over dit onderwerp en werd gerept van een petitie die de komst
van een buurtsuper verwelkomde; een petitie die al
200 ondertekenaars kende. In dat artikel werd de
komst van een supermarkt door de bewoners van de
Vroonemreer Noord toegejuicht. In de AC van 11 mei,
waren het al om en nabij de 300 ondertekenaars van
die petitie. Omdat ook de wijkraad diverse malen
genoemd werd in die artikelen, lichten we ook graag
ons standpunt toe. De wijkraad is tegen een supermarkt op die plek en wel om twee redenen. De ene is
dat daar vlakbij een nieuwe school gesitueerd is en
dan aan de overkant een supermarkt lijkt ons niet de

meest ideale oplossing i.v.m. verkeersveiligheid voor
schoolgaande kinderen. De andere reden is dat dit in 2012
ook al eens heeft gespeeld en de wijkraad toen de mening
van de bewoners van de Vroonemeer Zuid heeft gevraagd.
Daarop kwamen slechts 6 reacties (!!) op, op bijna 1300
woningen en van die 6, waren er slechts 2 voor. De mening
was toen, dat er voldoende supermarkten in de directe
omgeving van de Vroonermeer waren. De wijkraad heeft
daar nog eens wat concreter naar gekeken en komt tot
welgeteld 7 supermarkten, binnen een actieradius van
ongeveer 2 km, vanaf de
huidige Lispeltuut.
Uiteraard ligt dat nog
weer anders voor mensen
die aan de zuidkant van
de wijk wonen. Natuurlijk
is het aan een supermarkt
zelf om het toch te willen
proberen; als zij denken
dat zij ondanks die hoeveelheid winkels toch een
kans maken, is dat hun
goed recht. Wij zitten er
echter niet op te wachten,
dan weten wij wel leukere- en betere bestemmingen voor dat gebied.
De AC heeft het over 300 handtekeningen voor die petitie
en de behoefte vanuit de Vroonermeer Noord voor zo’n
buurtsuper. Hoe dat kan, met nog maar iets van 15 bewoonde huizen, is ons een raadsel maar soit. Momenteel is
die grond in het bestemmingsplan opgenomen voor 8
woonwagenplekken. Wie het daar niet mee eens is, kan
daarvoor bij de gemeente terecht, bij het College van B&W
om precies te zijn.

Beeld tuinder geplaatst
Op 3 juni jl., is er bij het nieuwe Gezondheidscentrum in
Sant Pancras, een bronzen beeld van een tuinder geplaatst.
Veel mensen zullen het nog niet gezien hebben en dat
terwijl daar een rijke geschiedenis aan ten grondslag ligt.
Die begint ongeveer rond het jaar 800, toen hier de eerste
nederzettingen kwamen. Een daarvan was het dorp
Vroonen en die naam werd pas veranderd in Sint Pancras
(vernoemd naar Sint Pancratius, martelaar binnen de
katholieke kerk en een van de 4 IJsheiligen) in 1487. Het
hele gebied, maakte deel uit van de Geestmerambacht.
Oorspronkelijk een moerasgebied maar toen dat vanaf 900
ontgonnen werd, ontstonden dorpen als Noord- en Zuid
Scharwoude en werd de grond vruchtbaar gemaakt voor
landbouw. De vruchtbare veengrond klonk echter in en
kwam steeds lager te liggen. Door verdere inklinking kwam
de kleigrond aan de oppervlakte, werden sloten uitgebaggerd en die grond, werd op de akkers gedeponeerd.
Daardoor kon tuinbouw in stand worden gehouden. In 1561
werd de Vroonermeer- en in 1562 de Daalmeer droog
gemalen. De vele kreekjes, meertjes en strandwallen, ver-

dwenen daardoor en wat over bleef was ’het
Duizend-eilanden-rijk’ . Omdat door vererving het
bezit van de eilandjes versnipperde en een boer soms op wel
7 plaatsen een eilandje had,
werd het bewerken van het land
steeds moeilijker. De eilandjes,
waarop aardappelen, kool en
uien werden verbouwd, hadden
hun beste tijd gehad en van 1968
tot 1974, werd het hele gebied
herverkaveld en verdwenen de
meeste van de eilanden. Burgers
namen het initiatief, om een deel
van dit culturele erfgoed te
bewaren. Vandaar dat de
Vroonermeer, middels de vele
waterpartijen, zoveel mogelijk
aansluit bij het landelijke- en
historische karakter van het
gebied. Vandaar ook het
verbod, om hoogbouw te
plaatsen. Het was een inwoner
van Sint Pancras (Siem
Wognum), die het initiatief
nam, om middels het plaatsen
van een beeld van een tuinder, een herinnering aan
het zware tuindersbestaan, te plaatsen bij de
Vroonermeer. Het beeld van de tuinder is gemaakt
door John Bier en is op 3 juni jl., onthuld.

Mededelingen:
Graffiti op de Parkrand woningen
Het laatste nieuws is, dat de gemeente de graffiti
gaat verwijderen en maatregelen zal treffen, om
herhaling te voorkomen. Voor zover bekend, neemt
de gemeente de kosten voor zijn rekening.
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