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Alkmaar, 30 maart 2017

Geacht college,

Mijn reactie op bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan is:

1. Ik ben tegen het kappen van bomen in de Hout. De Hout is een van de weinige plekken in Alkmaar 
waar ik en al mijn medeburgers nog rustig een wandelingetje kunnen maken tussen prachtige oude 
bomen. 1 op 1 compensatie in een "healing environment" rond een ziekenhuis is daarvoor geen 
vervanging. Bij de kap gaat ook het complete bodemleven, de basis van het ecosysteem, verloren.
Dit is een onomkeerbare verwoesting.
Bovendien wens ik tijdens een wandeling niet geconfronteerd te worden met ziekenhuisgebouwen.

2. Door de minimale informatievoorziening naar uw burgers en het ontbreken van een financiele 
onderbouwing van de vernieuwbouwplannen heb ik, en velen met mij, een mening moeten vormen op 
grond van onvolledige informatie. 

3. Door het geheimhouden van de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente Alkmaar en 
Noordwest Ziekenhuisgroep onthoudt u uw burgers de mogelijkheid om hun mening te bepalen over de
plannen. Wederom: onvolledige informatie. U heeft reeds besloten garant te staan voor 60 miljoen euro,
dan lijkt het mij redelijk om eenieder te informeren over de achterliggende vaststellingsovereenkomst.

4. U heeft door de aankondiging van de voorgenomen kap van bomen en het geheim houden van 
informatie heel veel onrust in de stad veroorzaakt. Tevens is door uw handelen rondom bovengenoemd 
voorontwerp bestemmingsplan een geruchtenstroom over smeergeld, vriendjespolitiek, onbehoorlijk 
bestuur en belemmering van de democratie op gang gekomen. Hierdoor wordt het imago van Alkmaar 
als aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te investeren geschonden.

5. In de Hout zijn diverse monumentale bomen, monumentale gebouwen en een historische Baileybrug 
aanwezig.
Gaat u ook garant staan voor het behoud van deze monumenten? Dat zou ik zeer waarderen.

Hoogachtend,


