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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 16 november 2017 
 
Voorzitter Anneke Dirkx heet ca 40 aanwezigen welkom, onder wie Marjolein Jonker, 
de spreekster van vanavond. 
Mw. Jonker bewoont een ‘Tiny House’, op het terrein naast de voormalige gasfabriek. 
Een ‘Tiny House’ is een duurzaam gebouwde volwaardige woning op kleine schaal ( maximaal 50 m2) 
voor permanente bewoning. 
Spreekster noemt het ‘de droom van een klein meisje in het bos’. 
De ‘Tiny House Movement’begon in de V.S in 1997 door een combinatie van factoren: 
een toenemend aantal kleine huishoudens, de financiële crisis, wachtlijsten voor woningen maar 
bovenal de behoefte aan een andere levensstijl. 
Door optimale isolatie, zonnepanelen, gebruik van –gefilterd- regenwater en zelf-reinigend toilet 
is aansluiting op externe voorzieningen niet nodig en wordt een kleinere ecologische voetafdruk 
gerealiseerd. Plaatsing kan in principe dus overal. 
Ondanks de bescheiden schaal is het  Tiny House comfortabel, met een gezellige zithoek, 
een volwaardige keuken, bureau, bed en zelfs een bad! 
Dat alles vraagt creatieve oplossingen zoals: keukenkastjes die tegelijk fungeren als trap. 
Het eerste Tiny House in Nederland kon in Alkmaar worden geplaatst op basis van een vergunning 
voor een maand….Vervolgens gaf de Gemeente Alkmaar toestemming voor plaatsing van 5 huisjes 
voor de duur van 5 jaar.  
Het Hoogheemraadschap tekende echter bezwaar aan wegens plaatsing ‘binnen de geurcontour van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie’. Eind november moet de Gemeenteraad zich hierover uitspreken. 
Intussen wordt op diverse plaatsen geëxperimenteerd en is de Stichting ‘Tiny House Nederland’ 
opgericht, met als ambassadeur mevrouw Jonker. 
 
Het enthousiaste betoog  wordt gevolgd door een aantal vragen en een dankwoord met attentie van de 
voorzitter voor mw. Jonker die, gezien de ontwikkelingen, spannende tijden tegemoet gaat…… 
Hierna wordt de agenda gevolgd. 
 

1. Mededelingen van het bestuur 
Er zijn twee afmeldingen: mw. Loes Beemster en dhr. Jan Luiyf. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd. 

 
3. Ingekomen stukken 

Geen 
 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017 
De voorzitter geeft een toelichting op punt 10, de vraag om plaatsing van enkele 
waterpunten op het sportveld en Het Park: 
Realisering zou € 1400,- per plaats per jaar kosten, in het kader van drinkwatervoorziening 
een ‘bezopen’prijs. 
 

Postadres:  Kalmanstraat 14 
       1817HX Alkmaar 
Website:     www.wijkverenigingbergermeer.nl 
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Met genoegen constateert de voorzitter dat de reclamebordjes op de rotonde zijn verdwenen, 
c.q. geplaatst op een andere rotonde….. 
Over een bijdrage uit de wijk voor het kunstwerk is geen informatie meer beschikbaar. 
 

5. Terugblik op zomeractiviteiten: 
a. Bezoek waterzuivering: hiervoor was helaas nauwelijks belangstelling, zodat deze 

excursie geschrapt werd. 
b. Buitenspeeldag: een geslaagde dag met prachtig weer, die elk jaar meer kinderen trekt. 
c. Muziek bij de Buren: een breed aanbod, 10 locaties met als voorprogramma fraai optreden 

van een shanty koor in Het Park. Naast klassieke mmuziek en jazz ook jong talent, een 
singer-songwriter en zelfs poëzie ondersteund door muziek. Ook een evenement dat 
plaatsvond op de mooiste stranddag van het jaar. 

      Dat was helaas aan de bezoekersaantallen te merken……. 
d. De Bergermeer Run: ook deze tweede Run was een groot succes: meer lopers dan vorig     
      jaar met prachtig weer, goede verzorging onderweg en veel gezelligheid op het sportveld. 
      De aanwezigen bedanken de organisatoren met een applaus. 
e. Lezing Hans v.d.Hogen: helaas was de belangstelling dusdanig klein dat van een vervolg 

wordt afgezien. Door een van de aanwezigen wordt opgemerkt dat 500 jaar Grote Kerk 
mogelijk meer belangstellenden zou trekken. 
 

6. Begroting 2018 
De penningmeester maakt melding van een nieuwe post: subsidie voor de ‘Koffiegroep’. 
Er zijn over de begroting geen vragen. 
 

7. Belangenbehartiging 
- AZC Robonsbosweg: het aantal asielzoekers loopt steeds meer terug. 
- De vijver bij de Vomar: tot verrassing van de voorzitter is het houtwerk vervangen…. 

Opgemerkt wordt dat dit niet geldt voor het gedeelte tussen de bruggen. 
Onderhoud is een twistpunt tussen de Gemeente en de Vomar. 
Vervolgens komen enkele aspecten van (on)veiligheid aan de orde: 
-de trottoirs worden vernieuwd maar de op/afgangen sluiten niet aan op de straat. 
  Het leidde al tot een valpartij. 
-Fietsers gebruiken het trottoir voor de Chinees richting parkeerplaats als racebaan. 
 Is een blokkering mogelijk? 
-De put bij de afrit voor de Chinees blijft ondanks herstelpogingen verzakken 
 

8. Rondvraag 
-Mw. Rita Hellemons stelt zich voor als fractieassisitent voor de nieuwe partij 
 ‘Belangen Alkmaarse Samenleving’en noemt alvast een item: geluidsschermen met     
 zonnepanelen langs de Ring-West.De aanwezigen worden uitgenodigd knelpunten te melden. 
-Ouders van schoolgaande kinderen zouden aanleg van een zebrapad aan de Beethovensingel   
  westzijde toejuichen maar de Gemeente wijst dit af. 
  Aanpassing van de drempels (van twee naar een of geen) wordt niet als een verbetering    
  ervaren. 
-Waar zijn de waterplanten in de vijver gebleven? Voer voor ganzen? 
 
De voorzitter zegt toe genoemde zaken uit punt 7 en 8 aan de Gemeente voor te leggen 
en sluit deze geanimeerde vegadering om 21.45 uur, waarna aan de bar nog een uurtje     
wordt nagepraat. 
 
Alkmaar, 20 november 2017 
Miente G. van Halen, secretaris 
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Dhr. H. Andela 
Dhr. J. Benard 
Dhr. W. Bonfrer 
Mw. E. Boomsma 
Dhr. B. Bijl 
Mw. G. Denneman 
Mw. P. van der Feen 
Me. R. Hellemons 
Dhr. P. Hellemons 
Mw. A. Hemels 
Mw. J. Holt 
Dhr. R. Holt 
Mw. M. Jonker 
Dhr. H. Kramer 
Dhr. R. vcan der Mark 
Mw. De Raadt 
Dhr. de Raadt 
Mw. L. Root 
Mw. C. Schipper 
Mw. N. Schrieken 
Dhr. J. Schuurman 
Dhr. S. Smit 
Mw. L. van ’t Veen 
Mw. M. Werkman 
Mw. H. de Wit 
Dhr. E. de Wit 
 
 
Brestuursleden 
 
Mw. A. Dirkx 
Dhr. M. van Halen 
Dhr. J. Vlotman 
Dhr. M. Passchier 
Mw. T. de Winter 
Mw.M. Sutmuller 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 


