Nieuwsbrief 2018 – no. 01 (januari, februari),
oplage 1400 ex.
Redactioneel
Een nieuw jaar en gelijk een jaar, dat cruciaal wordt voor
het voortbestaan van de wijkraad. Met 3, misschien 4
mensen is de wijkraad te klein geworden om alles op te
kunnen pakken, wat we graag zouden willen. Het lukt maar
niet om mensen te vinden die tot de wijkraad toe willen
treden omdat ze dat vaak te veel werk lijkt. Vergaderingen,
besprekingen, regelzaken e.d. Maar het geldt ook voor
vrijwilligers die wij vragen voor eenmalige festiviteiten als
bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. In de laatste
Nieuwsbrief van vorig jaar deden we daarvoor een oproep
en daar reageerden 4 mensen op. We hadden er echter wel
iets van 15 à 20 nodig waaronder een trekker (organisator).
De wijkraad zelf regelt in dit geval de subsidie, de
Sinterklaas en Zwarte Pieten en helpt mee op de dag zelf.
Maar daarnaast is er een projectleider/organisator nodig,
die ervoor zorgt dat alles ook klopt en geregeld is. Daarvoor
konden we niemand vinden en dus ook onvoldoende
mensen om de gymzaal van een loopvloer te voorzien en
een podium op te bouwen. Maar misschien is er wel geen
behoefte meer aan dit soort activiteiten, of misschien ook
wel niet aan een wijkraad en regelen mensen wijkproblemen als bijvoorbeeld verkeersproblematiek en hangjongeren,
zelf wel met de gemeente. Of misschien is de huidige wijkraad niet meer bij machte om mensen te mobiliseren of
misschien nog weer wat anders. Hoe het ook zij, als er geen
nieuwe mensen komen, wordt het een moeilijk verhaal. Wij
zoeken in ieder geval op dit moment een penningmeester
maar uiteraard, is meer hulp ook van harte welkom.
‘Huiskamer’ als preventie tegen hangjongeren.
Ook voor 2018 wil de wijkraad het ‘huiskamerproject’ continueren. Bij Straatgeluid, die daarvoor door de wijkraad is
ingehuurd, is ook voor het nieuwe jaar een offerte aangevraagd. Die gaan we vervolgens voorleggen aan het College
van B&W voor goedkeuring. De ervaring van afgelopen jaar
is, dat steeds er minder problemen waren, nagenoeg nihil.
Dat is een mooi resultaat. Wel zien we de kinderen die zich
daar melden steeds jonger worden, tegenwoordig zelfs al
vanaf 9 jaar. Reacties? Graag!
Natuurwerkdag
Na een succesvolle natuurwerkdag op 4 november (er
werden heel veel wilgen gesnoeid!), organiseren wij er
weer een en wel op zaterdag 03 maart. Voor gereedschap
en lunch wordt gezorgd en aanvang zal 09.30 uur zijn. Wie
doet er mee? Opgeven bij Gijs bereikbaar op:
gijsweenink@hotmail.com of via de wijkraadmail.

Nieuwe afvalwerkwijze operationeel
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de
nieuwe afvalwerkwijze, is operationeel. Dat houdt in
dat restafval weg gebracht moet worden naar een
container in de buurt die met een pasje geopend kan
worden, terwijl het plastic afval in de grijze container
gaat, die daar voorheen voor gebruikt werd.
Een prima insteek natuurlijk want met beter afval
scheiden, is het milieu en dus wij allemaal, gediend.
Het had echter wel beter gekund want de 3 brieven
(24 nov., 28 nov. en een herstelbrief op 14 dec.),
hadden ook wel in een brief gekund. Voorts voor elke
container een andere dag, is ook niet handig; één
vaste dag in de week geeft ongetwijfeld minder
problemen. En dat er tussen Kerst en Oud en Nieuw
de groene container niet werd opgehaald en er nu in
een keer 4 weken tussen zat, begrijpt ook niemand.
In de 24-uur economie waarin we leven moet dat
toch beter in te plannen zijn geweest. Maar goed, we
zijn benieuwd naar de ervaringen in de wijk. En ook,
of de 8 keer per jaar dat er vanaf nu een container
minder wordt geleegd, ook tot lagere tarieven leidt.
Misschien weten de raadsleden in de wijk meer?
Reclame op rotondes
Een van onze mede wijkbewoners heeft contact
gehad met de gemeente over de reclames op de
rotondes en de gemeente gewezen op het beleid van
Alkmaar om zich te afficheren als een stad met een
bijzondere uitstraling. ‘Ja, dat heeft de gemeente
gedaan maar het plaatsen van die reclamebordjes
woog zwaarder’. De gemeente gaf ook aan, dat dit
nodig is om de begroting rond te krijgen.

Dat voorspelt weinig goeds want dan kun je alles wel
volplakken met reclame en dat kan nooit de bedoeling zijn
van de openbare ruimte. Vooralsnog hanteert de gemeente
de filosofie dat op alle rotondes waar geen kunst staat,
reclames mogelijk moeten zijn. Dat lijkt me een schot voor
open doel. Wie dient ideeën in voor kunstwerken op beide
rotondes in de wijk? Indienen via de regiegroep
(bewonersinitiatieven) en dan komt dat vast wel goed.

Dan de fietsers en de rotonde op de Multatulilaan.
Onjuist, daar hebben fietsers altijd al voorrang en
daar verandert niets. Tenslotte ‘egoïstisch’. Hoezo
egoïstisch als de mensen vanuit Pancras in een rij
komen te staan? Dat doen die van de Vroonermeer al
18 jaar. De wijkraad gaat het voorstel indien bij de
gemeente. Wordt vervolgd.

Korte berichten

Kruispunt P.C. Boutensstraat – Kruissloot;
Voorstel van de wijkraad oogst veel waardering
Op het voorstel dat de wijkraad in de vorige Nieuwsbrief
deed voor het kruispunt PC Boutensstraat – Kruissloot, zijn
vele enthousiaste reacties gekomen. Het wordt eigenlijk
door iedereen onderschreven en ook de Lispeltuut, staat
achter het voorstel. Velen gaven ook aan, dat zij daar
regelmatig ‘bijna ongelukken’ zien en/of stellen vast, dat er
m.n. door het recht doorgaande verkeer (van en naar St
Pancras), te hard gereden wordt. Ook lazen we in de
reacties, suggesties voor een rotonde of verkeerslichten
aldaar. Hadden we zelf ook wel aan gedacht maar er is daar
onvoldoende ruimte voor een rotonde en een verkeerslicht,
kun je negeren en roept bovendien ergernis op, wanneer je
voor rood staat en er geen conflicterend verkeer is. Het
artikel in onze Nieuwsbrief haalde de Alkmaarse Courant
waarop daags erop prompt gereageerd werd door Annelies
Kloosterboer, fractievoorzitter van Kleurrijk Langedijk. In
het kort waren haar reacties: ze vond ons een ‘beetje
egoïstisch’, ze voorzag ‘ook grote problemen op de rotonde
met de Multatulilaan, waar in het plan, fietsers met voorrang overheen mogen’ en tenslotte stelde zij ‘Wij worden
afslag en staan straks in de rij’. Hoezo egoïstisch, wij zijn
wijkraad Vroonermeer en komen op voor de mensen in de
Vroonermeer. Bovendien, het is het doorgaande verkeer
van en naar Pancras dat voor problemen zorgt. De auto’s
rijden te hard en de fietsers trekken zich nergens wat van
aan (rijden komend vanuit Pancras soms zelfs aan de
verkeerde kant waardoor het nog lastiger wordt de wijk uit
te komen in de spits). Niet alleen óns’ kruispunt geeft
problemen want in de reacties wordt ook aangegeven dat
het met het kruispunt van de Kruissloot met de Gedempte
Veert, niet veel beter gesteld is. Ook daar wordt door
verkeer vanuit Pancras niet altijd voorrang verleend aan
rechts en er werd ons al een ongeval gemeld.

Fijn stof (concentratie NO2 in de lucht)
Was eind vorig jaar 27 in de Vroonermeer. Onder de
EU-norm van 40 maar boven die van de WHO van 20.
‘Knoeiende’ vuilniswagens
Iemand meldt dat vuilniswagens soms ‘knoeien’ met
het legen van de containers en dat afval de wijk in
waait. Behoren ze zelf op te vegen, daartoe hebben
ze materieel op de wagen. Wie dit constateert kan
bellen met 14072.
Willy Corsaripad
Wijkraad heeft gemeente gevraagd spoed te maken
met Willy Corsaripad want voorlopig is er niet echt
wat veranderd.
Penningmeester
De wijkraad zoekt een nieuwe penningmeester. Wie
o wie meldt zich?
Disco
En ook voor de maandelijkse disco, zoeken wij nog
vrijwilligers.
Sloten uitbaggeren
Daar gaat het Hoogheemraadschap over, bereikbaar
op: 072 - 582 8282.
Richting aangeven
Ons is gevraagd om alle wijkbewoners te vragen,
tijdig richting aan te geven wanneer men rechtsaf de
Multatulilaan op wil vanaf de N245 en vanaf de
Kruissloot de PC Boutensstraat in wil. Op die manier
staan anderen dan niet vergeefs te wachten.
Vragen politieke partijen
Daar hebben we er al een aantal van (zie vorige
Nieuwsbrief) over reclames op rotondes, parkeertarieven en sollicitatieplicht maar kunnen we er nog
wel een aantal gebruiken. Graag met spoed.
Gevelreinigers
Er werd ons gemeld dat eind vorig jaar Ierse gevelreinigers langs de deur gingen om hun diensten aan
te bieden. Volgens de schrijver, leveren die slecht
werk en spuiten zij met hoge druk de beschermende
laag van gevels af waardoor muren gaan ‘lekken’.
Disco in de MFA
Disco’s op vrijdag 09 febr. vrijdag 23 maart.
6 t/m 8 jr: 19.00 – 20.00 h., 9 t/m 12 jr: 20.15 – 21.15 h.
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