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Egmond # De periode van 29 juni
tot en met 2 juli stond in het teken
van de nieuwbouwplannen in Eg-
mond-Binnen-zuid en Egmond aan
den Hoef-noord en -oost. Op die

plekken, nu grotendeels nog wei-
landen, wil de gemeente in totaal
350 woningen bouwen. Onder meer
door een enquête, rondetafelge-
sprekken, inloopavonden en een
’babbelbox’ heeft de gemeente ge-
peild wat de inwoners hier eigenlijk
van vinden, want het is nogal een
verandering.

Van alle drie locaties vindt veruit
het grootste deel van de inwoners
dat het een goede plek is voor wo-
ningbouw, blijkt uit de enquêtes. In
Egmond aan den Hoef-oost zegt 85
procent ja tegen woningbouw op
deze plek. In Egmond aan den Hoef-
noord is dat 86. In Egmond-Binnen-
zuid zelfs 89 procent.

In beide dorpen willen inwoners
vooral betaalbare huizen: sociale
huur en goedkopere koopwonin-
gen. Het liefste zien zij rijtjeswonin-
gen en appartementen voor jonge-
ren, jonge gezinnen en senioren.

Hoeveel woningen er moeten ko-
men, weten de inwoners niet goed.
Veel laten de vraag open staan. Van
degenen die de vraag wel hebben in-

gevuld, wil de meerderheid het
maximaal aantal woningen neerzet-
ten. Dat zijn er 150 in Egmond-Bin-

nen (de voorkeur van 72 procent),
150 in Egmond aan den Hoef-oost
(56 procent) en 50 in Egmond aan
den Hoef-noord (53 procent).

Vooral in Egmond-Binnen lieten
veel jongeren van zich horen, 45
procent van de 575 enquêtes zijn in-
gevuld door inwoners tussen de 18
en 35 jaar. In Egmond aan den Hoef
zijn dat er relatief minder, 38 pro-
cent van de 190 enquêtes.

Nieuwe woningen zijn noodzaak,
volgens die jongeren. Een groot deel

van hen gaf aan op korte termijn op
zoek te zijn naar een huis, dus zij
zullen met de komst van een hele-
boel nieuwe woningen blij zijn.

Kritiek
Toch is er ook kritiek. In Egmond-
Binnen zal het uitzicht over de wei-
landen van bewoners van de Kruis-
kroft en de Limmerweg bijvoor-
beeld veranderen, en de meesten
van hen zitten daar niet op te wach-
ten. Al willen sommigen ook ’naar

het bredere belang van het dorp’ kij-
ken. En ook het uitzicht op de Adbij
is voor veel inwoners belangrijk, het
is een gevoel van thuiskomen. Het
dorpse karakter moet behouden
blijven. De wegen - met name de
Limmerweg in Egmond-Binnen en
de Herenweg en Slotweg in Egmond
aan den Hoef - moeten ook niet
overbelast worden.

En dan nog een zorg die leeft in
beide dorpen: wat als de woningen
straks worden opgekocht door ’wel-

gestelde Amsterdammers’? Ze vra-
gen de gemeente om het initiatief te
nemen om voorrang voor Egmon-
ders te kunnen afdwingen. De ver-
koop van de woningen aan mensen
buiten het dorp mag niet ten koste
gaan van de ’eigen jongeren’.

Bouwstenen
De gesprekken en resultaten van de
enquête zijn voor de gemeente in ie-
der geval voldoende reden om de
plannen verder uit te werken.’Het

zijn nuttige bouwstenen, al moet re-
alistisch gekeken worden naar de
exploitatie. Met alleen goedkope,
betaalbare woningen reken je die
niet rond’, concludeert de gemeente.

Voor er daadwerkelijk gebouwd
gaat worden, gaat dus nog wel even
duren. Ook de provincie en natuur-
organisaties kunnen een obstakel
op de weg zijn. De partijen lieten
eerder weten dat zij niet willen dat
er gebouwd wordt op deze drie plek-
ken.

WONINGBOUW Ambitieuze plannen in Egmonden

Huizen? Niet in
handen van
’welgestelde
Amsterdammers’
De gemeente heeft grote ambities voor 350 woningen in Eg-
mond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar wat vinden de
inwoners daar zelf eigenlijk van? Het antwoord is te lezen in
het nieuwe verslag over ’De Week van Egmond’.

Suzanne Rijnja
s.rijnja@mediahuis.nl

""Met alleen
goedkope,
betaalbare

woningen reken
je de exploitatie

niet rond

De gemeente wil huizen plaatsen in onder meer Egmond aan den Hoef-oost. Wat vindt de aangrenzende buurt daarvan? ARCHIEFFOTO JJFOTO.NL / JAN JONG

•iEn nu?
De nieuwbouwplannen in de
Egmonden worden verder
uitgewerkt. Begin oktober wil
de gemeente de plannen weer
voorleggen aan inwoners. Voor
direct omwonenden komt een
aparte bijeenkomst, hiervoor
krijgen zij een uitnodiging. Na
deze bijeenkomsten wordt er
een definitief
bestemmingsplan gemaakt dat
naar de gemeenteraad gaat.

Alkmaar # „Met dat geld kunnen
we de oorzaken van de krimp na-
tuurlijk niet te lijf gaan. Dat heeft te
maken met geboortes en vergrij-
zing, verduidelijkt René Rigter. Hij
is bestuursvoorzitter van onderwijs-
instelling SOVON (Stichting Open-

baar Voortgezet Onderwijs Noord-
Holland Noord), waar zeven van de-
ze vijftien scholen onder vallen.
„Wat we wel voor ogen hebben, is op
het vmbo en havo/vwo nauwer sa-
men te werken. In die zin dat we
geen nieuwe profielen of vakken op-
tuigen, zonder ons licht bij elkaar
op te steken en te overleggen.”
Wordt dat elders al aangeboden, dan
gaan scholen elkaar niet beconcur-
reren of uithollen. „Je kunt beter
een vak of profiel dat kwetsbaar is en
in de knel zit op een locatie sterk in
de lucht houden, dan op meerdere
plekken halfslachtig. Dat is in prin-
cipe de filosofie.”

Een tweede speerpunt van de sa-
menwerking tussen de Alkmaarse
scholen is onderling meer leerlin-
gen uit te wisselen. „Wanneer een
techniekscholier ook eens een groen
keuzevak wil volgen, willen we dat
die leerling die bij ons staat inge-

schreven dat kan gaan doen op het
Clusius. Hetzelfde geldt voor een
vwo’er die eens aan techniek wil
snuffelen. We willen de mogelijk-
heid bieden ook buiten de eigen

schoolmuren onderwijs te kunnen
volgen”, licht Rigter toe.

’Kruisbestuiving’
De 396.000 euro uit Den Haag zal
door de scholen worden gebruikt
om kwartiersmakers aan te stellen,
die het complete regionale onder-
wijsaanbod in beeld brengen en ook
gaan inventariseren of en zo ja aan
welke vormen van ’kruisbestuiving’
precies behoefte bestaat.

Zodat de scholen daarop kunnen
anticiperen.

„Daarmee vangen we de onver-
mijdelijke krimp niet direct op.
Maar we houden wel expertise over-
eind en zorgen dat vakken en profie-
len waarvoor gemiddeld per school
te weinig belangstelling bestaat, zo-
als vreemde talen als Chinees,
Spaans of bepaalde techniekrichtin-
gen, toch levensvatbaar blijven. Dan
hoef je die niet op te doeken. Dat is

uiteindelijk winst voor het onder-
wijs.”

Volgens de prognoses tot 2035 telt
het voortgezet onderwijs in de regio
Alkmaar tegen die tijd 5 tot 7 pro-
cent minder leerlingen oftewel 1000
tot 1400 minder scholieren.

„Die daling verschilt per gemeen-
te. En prognoses blijven voorspel-
lingen, waarvan je niet weet of ze
exact uitkomen. De afgelopen drie
jaar is er vanwege de wooncrisis een
stroom gezinnen uit de Randstad
deze kant op getrokken. Daardoor
zien we dat de krimp minder groot
is dan gedacht.”

Geboortes
Verder heeft Rigter in de wandel-
gangen bij de GGD begrepen dat in
het coronajaar 13 procent meer ge-
boortes in Noord-Holland Noord
hebben plaatsgevonden. „Of dat
veel effect heeft, weet ik niet, maar

die kinderen gaan ook een keer naar
school. Mogelijk dempt het de daling
van leerlingenaantallen toch iets.”

ONDERWIJS Samenwerking Alkmaarse middelbare scholen

Vier ton om daling van leerlingen tegen te gaan
Vijftien scholen in het
(speciaal) voortgezet
onderwijs in de regio
Alkmaar krijgen bijna
vier ton van demissio-
nair onderwijsminister
Arie Slob om samen een
vuist te maken tegen de
dalende leerlingenaan-
tallen.
Martijn Gijsbertsen

""We willen de
mogelijkheid
bieden ook

buiten de eigen
schoolmuren
onderwijs te

kunnen volgen

•iDeelnemende scholen
De deelnemende scholen zijn:
Willem Blaeu, Focus, Berger SG,
De Viaan, Stedelijk Dalton
College Alkmaar, Huygens
College, Murmellius
Gymnasium, Clusius College,
Bonhoeffer College, Jac. P.
Thijsse College, Adriaan Ronald
Holstschool, PCC Het Lyceum,
Trinitas College Han Fortmann,
Trinitas College Johannes Bosco
en CSG Jan Arentsz.
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Laszla Doedens uit Dirkshorn
maakte de tekst en Nancy Stik-
kelmanuit Alkmaar illustreerde
het verhaalmet aquarellen.Het
boekje, dat negen pagina’s telt,
is geschikt voor jonge kinderen.
,,Ik heb het voorgelezen aan
mijn tweekleindochters,Arwen
van vier en Faylinn van twee, en
zij vonden het superleuk’’, zegt
Nancy.
Ze liet zich inspireren door

het Sommeltjespad op Texel.
Een route waar ze zelf heel vro-
lijk vanwerd. ,,Het Sommeltjes-

pad is aangekleedmet gekleur-
de stenen en kabouters. Van de
kabouter Joppe heb ik een mo-
del gemaakt, een stoffen pop.
Die heb ik op allerlei manier op
de route gefotografeerd. Han-
gend in een boom, zittend in
het gras.Die foto’swarendeba-
sis voor de illustraties.’’
Stiekem
In het boekje logeert de onder-
nemende jonge kabouter bij
een konijnenfamilie. Als de ko-
nijnen hemover de Sommeltjes
vertellen - de aardmannetjes
die alleen ’s nachts tevoorschijn
komen - gaat hij die avond stie-
kem zijn bed uit om ze te zoe-
ken.
Want Joppe gelooft niet dat

ze bestaan.
,,In het boekje zijn elementen

van de Sommeltjesroute ver-
werkt die voor Texelse kinderen
herkenbaar zijn’’, legt Nancy
uit.
,,Het lijkt mij mooi als kinde-

ren die op Texel komen of er
wonenhet boekje lezenendoor
kunnen fantaseren over de
Sommeltjes. De wezentjes
spreken tot de verbeelding: ze
komen tot leven als het donker
is en als het weer licht wordt,
veranderen ze in gekleurde ste-
nen.’’
Het boekje kost vijftien euro

en is te bestellen via info@nan-
cekadoshop.nl. Meer informa-
tie op www.nancekadoshop.nl.

Lydia Jasper

Kabouter Joppe danst met
Sommeltjes tot het licht wordt
Alkmaar/De Koog # Het
Sommeltjespad op Texel is de
inspiratiebron voor het tweede
boekje over kabouter Joppe. In
zijn eerste avontuur ’Stoere
Joppe’ uit 2012 stapt de avontu-
rier in een luchtballonenmaakt
allerlei nieuwe dierenvrienden.
In ’Joppe zoekt de Sommeltjes’
gaat hij met de aardmannetjes
dansen tot het licht wordt.

Kabouter Joppe en de Sommel-
tjes. ILLUSTRATIE NANCY STIKKELMAN

Het slachtoffer kwam ten val,
raakte lichtgewond en zijn fiets
en broekwaren kapot.B. zei gis-
teren tegen de politierechter in
Alkmaar dat hij er spijt van had.
„Het was verschrikkelijk. Een
wrede mix, een macaber toeval
en vette pech dat het uitgere-
kend mijn neef moest zijn.”
De man leeft in onmin met

de familie van zijn neef na een
rechtszaak uit het verleden. Hij
zei dat hij niet had gezien dat
het zijn neef was, waarmee hij
op de Herenweg ruzie kreeg.
„Dat hij het was,wist ik pas na-
dat ik tegen hem aanwas gere-
den.”
Deneef hadgeen licht aanop

zijn fiets.B. zag de fietser op het
laatste moment, was daardoor
geschrokken en kwam in een
woordenwisseling terecht. Zijn
neef zou hem hebben uitge-
scholden. Daardoor ontstak de
verdachte in woede.
B. reed achter zijn fietsende

neef aan. In de Boonakkersteeg
in Egmond-Binnen raakte hij
met zijn auto de achterkant van
de fiets van zijn neef. „Dat was
niet mijn bedoeling. Ik wilde
remmen,want ik wilde hem al-
leen maar laten schrikken.
Maar ik gleed door omdat het
wegdek glad was”, zei de ver-

dachte. Volgens de neef was
zijn oommet piepende banden
achter hem aangereden en
raakte hij hem vol achter tegen
zijn fiets. Ook een getuige zag
dat. De fiets lag in de kreukels.
De verdachte vertelde dat hij

er geen moment aan had ge-
dacht dat er nog vier maanden
celstraf boven zijn hoofd hing
van zijn eerdere veroordeling.
Inmiddels heeft deman een be-
handeling om met zijn impul-
sen en emoties om te gaan. Hij
heeft hier zelf hulp voor ge-
zocht.
Levensgevaarlijk
De officier van justitie vond het
een levensgevaarlijke actie van
de Egmonder. „Als je met een
auto op een kwetsbare ver-
keersdeelnemer inrijdt, dan is
er een kans dat die zwaar licha-
melijk letsel oploopt. Gelukkig
is dat hier niet gebeurd.”
Zij vond het heel kwalijk dat

de verdachte zijn auto had in-
gezet alswapen bij de verkeers-
ruzie. De officier eiste 2 maan-
den gevangenisstraf, een rijver-
bod van een jaar en het uitzit-
ten van de voorwaardelijke
celstraf van 4 maanden.
Dat vond de politierechter

een te zware straf. Hij legde de
man 120 uur werkstraf op en
een rijverbod van een jaar. De
celstraf van 4 maanden blijft
een jaar langer bovenhet hoofd
van de Egmonder hangen, be-
sliste de rechter.

Werkstraf voor inrijden op
fietser na verkeersruzie
Egmond-Binnen # Peter B.
(55) uit Egmond- Binnen reed
op 22 januari met piepende au-
tobanden in op een 20-jarige
fietser.


