MEMO aan de leden van de gemeenteraden Langedijk en Alkmaar

27 APRIL 2021

Geachte raadsleden,
Morgen bespreekt u met elkaar de definitieve Visie m.b.t. de toekomst van het
Geestmerambacht, het Park van Luna en de tussenliggende Groene Loper.
Met name in het Geestmerambacht staat volgens die visie heel wat te gebeuren.
U weet dat wij ons daar grote zorgen over maken. U kent ons standpunt en onze argumenten –
die zullen we dus niet herhalen. Wij willen nu onze recente ervaringen met u delen.
Wij hebben niet alleen via social media veel steun voor ons standpunt gekregen. Tijdens de
talrijke flyer-momenten die wij de afgelopen 3,5 week organiseerden, spraken wij veel
inwoners van met name Langedijk en Alkmaar Noord.
Wat ons echt opviel was dat in de loop van die 3,5 weken steeds meer mensen via de pers en
(minder) via social media op de hoogte bleken te zijn van de plannen én daar in grote
meerderheid zeer kritisch over zijn. Wij hebben honderden flyers uitgedeeld en slechts enkele
reageerden met begrip op de visie!
Het Geestmerambacht is voor velen een plek waar ze vaak komen, waar ze graag met de hond
wandelen, een ommetje maken of een rondje fietsen, mountainbiken, skeeleren of hardlopen.
Veel gezinnen en veel jongelui zoeken in de warme maanden het water op. Mensen
waarderen ook de bescheiden horeca en die wordt zeker als voldoende beoordeeld.
Tot slot waarderen de meesten ook de rust en de natuur. In feite is dit precies het beeld dat
ook de swipocratie opleverde…
De inwoners van onze regio zitten niet te wachten op een opgepimpt Geestmerambacht; dat
om commercieel rendabel te kunnen zijn zich ook nog eens moet richten op een veel groter
landelijk publiek.
De visie van het recreatieschap gaat lijnrecht in tegen wat de meeste inwoners uit de HALgemeenten willen. Wat tijdens de gesprekken opviel was het lage vertrouwen in de politiek dat
de mensen uitspraken.
Nu kunt u laten zien dat u de belangen van uw inwoners (en van de natuur) serieus neemt en
ze in uw besluit zwaar laten meewegen.
Wij wensen u een goede dialoog toe en hopen uiteraard op een afwijzing van de visie van het
recreatieschap.
Met vriendelijke groet, mede namens Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en Stichting Kleimeer,
Tiny Zandbergen
voorzitter burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht
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