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Nieuwsbericht 
Raadscommissie Ruimte van de gemeenteraad van Alkmaar positief over het 

bestemmingsplan 
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Dinsdagavond was het dan zover, het 
bestemmingsplan voor de nieuwe 
Bloemwijk lag voor bij de 
Raadscommissie. Deze commissie 
(iedere partij is hierin 
vertegenwoordigd) adviseert de 
gemeenteraad hoe om te gaan met 
het definitieve besluit dat de 
gemeenteraad op 23 september a.s. 
gaat nemen over dit 
bestemmingsplan. 
 
Naast de Cultuurhistorische 
verenigingen en een particuliere 
eigenaar binnen het plangebied, 
waren Marieke Koudstaal van de 
Klankbordgroep Bewoners Bloemwijk 
en Fons Köster namens van Alckmaer 
aanwezig. Iedereen kreeg 3 minuten 
de tijd om in te spreken.  
 
De cultuurhistorische verenigingen 
vonden nog steeds dat het 
Poortgebouw kwadrant gerestaureerd 
moest worden. Het kon en het zou op 
die manier het hart van het oude 
Bloemwijk in leven laten waardoor het 
zeer waardevolle cultuurhistorische 
Poortgebouw kwadrant behouden zou 
kunnen blijven 
 
Marieke kwam aan het woord en een  
stevig en goed verhaal. Vooral door te 
benadrukken dat de bewoners nu zo 
graag willen dat er wat gaat 
gebeuren, dat ze al aan het inpakken 
zijn en dat ze hun oude huis zat zijn 
daar waar het tochtig, schimmelig en 
vochtig is. Daarnaast maken wij een 
mooie nieuwe wijk met 
cultuurhistorische elementen van 
vroeger. Eigenlijk dus een nieuw 
tuindorp met oude monumentale 
dingen teruggebracht. Fons Köster liet 
de foto zien wat er gebeurt met een 
woning als die gerestaureerd moet 
worden. Alleen de bouwmuren en de 
verdiepingsvloer zijn dan nog over, 
dus wat valt er dan nog te 
restaureren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast is restaureren veel duurder 
dan nieuwbouw en krijg je er niet zo’n 
fijne comfortabele en energiezuinig 
woning voor terug. Daarnaast hebben 
97% van de vaste bewoners een 
nieuwe woning uitgekozen, dus 
iedereen staat klaar om weg te gaan. 
 
Daarna was het de beurt aan de 
raadscommissieleden: alle partijen 
waren voor het nieuwe 
bestemmingsplan met uitzondering 
van OPA. Deze onthield zich van een 
mening. Dus de overgrote 
meerderheid van de aanwezigen 
waren voor sloop nieuwbouw en we 
kunnen dus door met onze plannen !!! 
Op 23 september 2021 moet dit nog 
wel formeel bekrachtigd worden door 
de gemeenteraad, maar dat zou niet 
meer op nieuwe bezwaren moeten 
stuiten. 
 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 
Door de coronamaatregelen is ons 

inloopspreekuur voorlopig gesloten. 

Heeft u een vraag of heeft u behoefte 

aan een gezellig praatje? Dan zijn wij 

telefonisch en per e-mail goed 

bereikbaar.  

 

Bespreekt u uw vraag liever tijdens 

een persoonlijk gesprek? Dan kijken 

wij samen met u naar de 

mogelijkheden. Een gesprek op de 

Boomkampstraat of bij u thuis is 

alleen mogelijk als de 

Coronamaatregelen kunnen worden 

nageleefd. 

 

U kunt ons telefonisch bereiken via 

06 55 46 64 26 en 072 541 03 40    

of per mail via 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 
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