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Alkmaar, 2 april 2017. 
 
Geacht College, 
 
Hierbij maak ik bezwaar tegen de voorliggende wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Na jarenlang getouwtrek tussen de gemeentebesturen van Heerhugowaard, 
Alkmaar en ziekenhuisbestuur, werd het pleit uiteindelijk beslecht in het “voordeel” van de 
gemeente Alkmaar. Het ziekenhuisbestuur trok al haar doorslaggevende bezwaren in onder 
druk van de financiële consequenties. 
Terwijl de locatie Heerhugowaard geen ruimte- en parkeerprobleem voor de komst van het 
ziekenhuis opleveren, blijkt dit in Alkmaar allerminst het geval. 
Al snel wordt duidelijk gemaakt dat 8.000 m2 van het Cultuurbos de Hout aan het 
ziekenhuis opgeofferd zal moeten worden. In een later stadium blijkt dit zelfs te kunnen 
oplopen tot 13.000 m2. 
En dat voor een ziekenhuis die aangeeft qua vloeroppervlak stevig te zullen krimpen. 
 
In de onlangs opgeheven geheimhouding rond de vaststellingsovereenkomst tussen 
ziekenhuis en gemeente Alkmaar, staat onder 4.1 Tijdelijke parkeervoorzieningen een 
aantal genoemd van 436 extra parkeerplaatsen. 
Waarvan 64 rondom het pad van Westerlicht (!), 112 bij Schutterwei, waar onlangs 
toestemming gegeven is voor de realisering van een hotel! Deze plaatsen zullen er blijven 
tot het einde van de bouwperiode in 2035. 
 
In 3.7. geeft de gemeente de mogelijkheid om de Metiusgracht te verbreden en te 
verlengen en deze door het ziekenhuis te laten benutten voor evt. huisvesting en andere 
functies. Doortrekken van deze straat richting Westerweg is overbodig en onwenselijk. 
 
Een stuk Hout verminken rond het ziekenhuis terrein, met zijn oude bomen, rijke 
beplanting, waterloop met Baileybrug, vogelleven en dat van vleermuizen en andere 
zoogdieren,  heeft ook consequenties voor de rest van de Hout. Van Hertenkamp, 
Bloemenklok tot Muzieknis. Omdat ik hier al wandelde met grootouders en ouders en later 
met m’n eigen kinderen de Hertenkamp bezocht, gaat dit oude stuk bos mij zeer aan mijn 
hart. We komen hier altijd nog zeer regelmatig: rust in de stad. Niet voor niets hebben 
zovelen de petitie van “Red de Hout” ondertekend en onderschrijven talrijke organisaties 
het unieke en natuurhistorische karakter van dit gebied. 
 
 
In de verwachting dat u naar aanleiding van het grote aantal reacties zult besluiten tot het 
benoemen van een onafhankelijke bezwaarcommissie, 
 


