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Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Kennismaking Wethouder Van Zon  
maandag 11 maart in het “Schermerwapen” 21.00 - 22.00 uur 

 

 
 

In de 2e helft van de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren, op maandag 11 maart 2019, komt 
Wethouder Van Zon zich voorstellen aan het dorp, waarna allerlei vragen, die leven in het dorp direct aan 
hem gesteld kunnen worden.  
 
Marcel van Zon is sinds 7 juni wethouder van de gemeente Alkmaar en heeft een grote portefeuille, met 
daarin WMO, kernenbeleid, bereikbaarheid (o.a. de bruggen) en buitenruimte. Hij is 52 jaar, heeft 2 
kinderen van 20 en 17 jaar en woont in Vronermeer. 
 
Vraag 1: Wat is het kernenbeleid van de gemeente Alkmaar? 

- Voorkomen dat de kernen ondergesneeuwd worden door de grote stad; 
- Contacten onderhouden met de Dorpsraden, zoals bijvoorbeeld over de voetbalkooi; 
- Kernenbeleid is belangrijk voor Alkmaar, daarom is er ook een vaste wethouder op deze 

portefeuille; 
- Op ieder onderwerp dat wordt aangedragen worden de thema’s opgehaald en belegd binnen het 

college; 
- Het college wil het landelijke karakter in het buitengebied behouden. Dat betekent niet dat er niet 

gebouwd wordt. Hierbij wel goed kijken of er nieuwbouw komt, danwel sloop/nieuwbouw. 
 
Vraag 2: Is er al een plek gevonden voor de voetbalkooi? 

- Dit is niet aan de gemeente. De wethouder nodigt de Dorpsraad uit om een locatie te selecteren en 
hiervoor een informatie-avond te organiseren. 

 
Vraag 3: Ook in Stompetoren is sprake van vergrijzing. Wat wordt er aan voorzieningen geregeld? 

- Vergrijzing speelt niet alleen in Stompetoren, maar ook in andere kernen. Voorzieningen zullen in 
ieder geval niet per kern geregeld worden. 

 
Vraag 4: Wat gebeurt er met de oude supermarkt? Als ook de brievenbus en de glasbak weggaan, 
dan is er geen aanloop meer voor de kapper aan de Schermeerstraat. 

- Dit is geen zaak voor de overheid, dus geen rol voor de gemeente hierin; 
- De Kapper zou een plek in het dorpshart kunnen krijgen, maar dan niet kopen, maar huren. 
- Wethouder Van Zon stelt een wedervraag: Wat zou de overheid kunnen betekenen voor de 

kapper? 
De kapper zou wel uitgekocht willen worden. Dit is echter niet aan de gemeente, maar aan een 
projectontwikkelaar. Wethouder Van Zon zal kijken of hier een projectontwikkelaar voor is (ACTIE 
WETHOUDER). 

 
Vraag 5: Hoe zit het met parkeerbeleid in Alkmaar voor grote vrachtwagens? Specifiek ten aanzien 
van de vrachtwagens die aan de Dres parkeren. 

- Er is parkeerbeleid in Alkmaar, echter niet specifiek voor de kernen. Dit is geen onderdeel van de 
portefeuille van Wethouder Van Zon, dus daar komt de wethouder graag op terug (ACTIE 
WETHOUDER); 

 
Vraag 6: Wordt er iets gedaan aan de maximum snelheid bij het dorpshart? 

- Als snelheid een probleem wordt, dan zal er eerst gemeten moeten worden of de snelheid past bij 
de weg. Daarna kunnen eventueel snelheid beperkende maatregelen genomen worden. 

 
Vraag 7: Ligt de bouw/realisatie van het dorpshart op schema? 

- Vooralsnog lijkt alles op planning te lopen, maar dit is niet aan de gemeente; 
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- Zodra de grond overgedragen is en vergunningen zijn geleverd, dan is het verder aan de 
aannemer. De overheid kan dan niets meer doen. 

 
Vraag 8: Hoe zit het met de Stompetoren West?  

- Dit zit in het structuurplan van de gemeente, maar vooralsnog zijn er nog geen concrete plannen. 
Vervolgvraag: Er zou wel al een projectontwikkelaar zijn, terwijl dit deel van de schermeerpolder een 
historisch gebied is. Hoe verhoudt dit zich tot het statement dat het buitengebied groen moet 
blijven? 

- De wethouder benadrukt nog eens dat er volgens hem alleen een structuurvisie is en geen 
concrete plannen; 

- Nadat Sylvester aangeeft dat de Dorpsraad zelfs al met 2 projectontwikkelaars heeft gesproken, 
geeft de wethouder aan dat dit onderwerp bij een raadsvergadering is ingesproken. Het idee zou 
zijn om West hooguit gefaseerd (naar behoefte) te bouwen; 

- In de kernen is in principe sprake van beperkt nieuwbouw; 
- In visieplan van de gemeente Alkmaar zouden 20.000 extra woningen moeten komen, ook deels in 

het buitengebied. 
 
Vraag 9: Komt er ook glasvezel internet in het buitengebied? 

- Fiber neemt glasvezel op in het buitengebied, maar of dit ook in Stompetoren komt is de wethouder 
niet bekend. Een andere bewoner meldt dat Stompetoren ook glasvezel heeft. 

 
Vraag 10: Hoe kijkt Alkmaar tegen Schiphol? Vliegtuigen vliegen hier ook laag over. 

- Schiphol breidt komende jaren uit, ruim twee keer zoveel vluchten; 
- Aanvliegroutes blijven voor zover bekend zoals ze zijn en de aanvlieghoogte is van 1200 tot 1800 

meter. Onder bepaalde omstandigheden vliegen ze aan op 600 meter hoogte, maar waarom dat is, 
is de wethouder niet bekend. 

 
Vraag 11: Hoe lang gaat het duren voordat we koeien in Artis moeten gaan bekijken? 

- De agrarische economie gaat heel goed. Het aantal boerenbedrijven neemt wel af, maar de 
resterende boerenbedrijven worden wel groter. 

 
Vraag 12: Toch nog doorvragen op kernenbeleid: Een oproep voor de wethouder om een 
kernenplan op te tuigen, samen met verenigingen en dorpsraad om leefbaarheid te borgen. Laat dat 
uitmonden in een aantal projecten die concreet opgepakt worden. 
Aanvullend geeft Sylvester aan dat de dorpsraad vorig jaar, samen met de verenigingen een 
inventarisatie heeft gemaakt ten aanzien van de behoeftes die bij verenigingen leven.  
Verder wordt aangegeven dat voor de leefbaarheid in een vergrijzend dorp op een gegeven moment 
behoefte is aan een zorgcentrum. 

- Er is vanuit Alkmaar beleid op bereikbaarheid, kernen en er is visie op van alles en nog wat. 
Alkmaar heeft een beeld bij de demografische ontwikkeling van Stompetoren, maar vanuit idee tot 
realisatie van nieuwe voorzieningen kost gemiddeld 4 jaar, en als het snel gaat, dan kan dat 
misschien in 2 tot 3 jaar; 

- Bij ouder wordende inwoners is er behoefte aan zorgvoorzieningen. Dan moet wel duidelijk zijn 
waar precies behoefte aan is; 

- In de oude gemeente Schermer is sprake geweest van Woonzorg voorzieningen. Kan dit door 
Alkmaar geïnitieerd worden? De wethouder gaat dit onderzoeken (ACTIE WETHOUDER); 

Als Alkmaar zicht heeft op de demografische ontwikkeling van Stompetoren, dan kunnen ze toch 
ook een inschatting maken van de behoefte? Zodra de vraag concreet is, ben je te laat… 

- Op dit moment is de tendens dat de mens steeds langer zelfstandig blijft wonen 
 
 
Acties Wethouder Van Zon: 

1. Kijken of er een projectontwikkelaar is, voor het winkelgebied aan de Schermeerstraat. 
2. Nagaan wat parkeerbeleid voor Zwaar Vervoer is voor de kernen, en specifiek Stompetoren. 
3. Onderzoeken initiëren Woonzorg voorzieningen in Stompetoren. 


