DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR!

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen:
Voor het eerst nam de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar en
behaalde een fantastisch resultaat. Twee zetels!! Arie Epskamp en Kirsten Dielemans werden op 2 januari
2015 officieel benoemd tot lid van de Alkmaarse gemeenteraad. Arie Epskamp en Kirsten Dielemans zijn
goed bereikbaar, Arie is bereikbaar onder het E-mailadres: a.epskamp@spa-alkmaar.nl en Kirsten onder
k.dielemans@spa-alkmaar.nl. Telefonisch is de gemeenteraadsfractie bereikbaar onder het centrale nummer
06-41755123.
De 62 jarige Arie Epskamp is de oprichter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA). In het verleden was hij als
wethouder in Alkmaar o.a. verantwoordelijk voor het wijkgericht samenwerken, openbare werken, ruimtelijke
ordening en wonen, monumentenzorg en archeologie. Naast het raadslidmaatschap is Arie Epskamp
voorzitter van de CCR van de zorgkoepel Omring te Hoorn.
Arie Epskamp: “Alkmaar is een prachtige stad om te wonen, te winkelen en met goede voorzieningen. Om
dat in stand te houden moeten er keuzes worden gemaakt. En dan kiezen wij voor zorg en werkgelegenheid
en niet voor dure projecten zoals een fietspad aan de Zeswielen voor €1,8 miljoen en een geldverslindend
herinvoeren van het twee richtingenverkeer op de Wageweg. Van mij mag de inwoner van Alkmaar een niet
aflatende inzet verwachten rond de thema’s zorg en werkgelegenheid. Het is toch te gek voor woorden dat je
rond je 50e jaar als werkende zowat bent afgeschreven!
Kirsten Dielemans is met haar 49 jaar het “broekie” van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA). Ook Kirsten heeft
een roemrijk verleden in de Alkmaarse politiek. Zij stond én staat vooraan in het verdedigen van de belangen
van mensen die zijn aangewezen op ondersteuning of dat nu gaat om bijstand of de WMO! Kirsten kreeg in
de gemeenteraad van Alkmaar de geuzenbijnaam: “miss WMO” en terecht. Daar staat Kirsten Dielemans en
de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) voor: voor U én met U!
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Waar heeft
de gemeenteraadsfractie zich
mee bezig gehouden?
Samen met onze fractieassistenten, Gerard Vier-bergen,
Carla Tak-Hoogendijk en Piet Rozing zijn werkbezoeken
afgelegd aan o.a. verzorgings-en verpleeghuizen, buurtcentra,
wijkverenigingen, gezondheidscentra en vele individuele
gesprekken met inwoners van de gemeente Alkmaar.
Carla Tak-Hoogendijk

Piet Rozing

Gerard Vierbergen

Inhoudelijk heeft de gemeenteraadsfractie zich o.a. laten
horen op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VRIJGEVEN OPENENINGSTIJDEN HORECA
DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE GEMEENTE ALKMAAR
WMO EN DE ACHTERSTANDEN BIJ DE AANVRAGEN
HET 50 PLUS BELEID
TWEERICHTINGEN VERKEER BIERKADE/WAGEWEG
VEILIGHEID OP STRAAT
VERNIEUWBOUW ZIEKENHUIS ALKMAAR
GRATIS OPENBAAR VERVOER SENIOREN

SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) BLIJ MET VESTIGING ZIEKENHUIS IN
ALKMAAR MAAR NIET AKKOORD MET HET VOORNEMEN 8.000M2 KAP IN
ALKMAARDERHOUT!!
De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA), de enige seniorenpartij van Alkmaar, is verheugd dat het ziekenhuisbestuur heeft besloten in
Alkmaar te blijven. Dat is om heel veel redenen goed voor Alkmaar. Maar de vernieuwbouw kost ons wel veel hoofdbrekens!
Ons is gevraagd in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan waarbij we NU AL rekening gaan houden met de mogelijke kap van 8.000m2 van de
Alkmaarderhout.
Nergens is nog aangetoond dat die noodzaak er ligt. Door compacter te bouwen, of mogelijk wat hoger, kan misschien grond en groen worden ontzien.
Dat vraagt dus extra inzet van het ontwerpteam. Aangezien er geen concreet bouwplan voorlag heeft Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij
Alkmaar (SPA) een amendement ingediend met de vraag om niet nu te beslissen over een mogelijke kap maar te wachten met het besluit tot er een concreet
bouwplan ligt.
Verbazingwekkend stemden de partijen OPA, VVD, CDA en D66 TEGEN dit voorstel.
De prikkel om zo te komen tot een ontwerp voor het ziekenhuis waarbij er nog zorgvuldiger met groen en grond wordt omgegaan is naar het oordeel van de
SeniorenPartij Alkmaar (SPA) nu volledig uit handen gegeven en daar maken wij ons grote zorgen over!!
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SPA VERWERPT BEGROTING 2017: VERKEERDE KEUZES
EN WEDEROM GÉÉN WOORD OVER SENIOREN!
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA), de enige
ouderenpartij van Alkmaar, heeft tegen de begroting
van 2017 gestemd. De begroting is richtingbepalend
voor 2017 en wij vinden dat er verkeerde keuzes
worden gemaakt.
Investeren in een tweerichtingsverkeer Bierkade
(€ 4 miljoen) is onnodig en weggegooid geld. Van
belang is investeren in goede dienstverlening,
voldoende medewerkers om de inwoners van dienst
te kunnen zijn, betaalbare woningen voor jong en
oud! Goede en betaalbare zorg!
De coalitie, bestaande uit OPA, VVD, CDA en D66
hebben alleen oog voor wat er in het coalitieakkoord
staat. De mening van andere partijen wordt
aangehoord maar niets meegedaan.
De inwoners van Alkmaar merken helemaal niets
van het eens zo geroemde participatiebeleid, het
serieus meepraten en overleggen met het bestuur
van de stad. De inwoners van de binnenstad weten
inmiddels wat overleg met deze coalitie inhoudt.
Niets, helemaal niets!
Geen overleg vooraf bij de verruiming openingstijden
horeca, geen betrokkenheid bij de evenementennota en geen betrokkenheid bij het verder verruimen
van de openingstijden van de speelautomatenhallen
tot 04.00u! Allemaal zaken die grote gevolgen
hebben voor de binnenstad.

De financiële positie van de gemeente Alkmaar lijkt
wat beter, maar men vergeet erbij te vertellen dat die
positie is bereikt door een hogere, niet verwachte
bijdrage van het Rijk aan Alkmaar, de rente is
laag en om alle voornemens uit te kunnen voeren

werden er voor vele miljoenen euros’ aan leningen
aangetrokken. Ook met de huidige rentestand
moeten wij en toekomstige inwoners van Alkmaar
hier heel lang aan betalen.
Dus benen op de grond!!

OPA, VVD, CDA EN D66 VERWERPEN MOTIE
WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING
SENIOREN!
Tijdens de behandeling van de begroting 2017 deed de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) het voorstel om in de begroting een extra impuls op te nemen om werkloze
50-plussers weer aan het werk te krijgen.
Eerder was door de gemeenteraad al een initiatiefvoorstel van PvdA, CDA en D66 aangenomen om een ieder met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus mensen
met een handicap, een extra steuntje in de rug te geven d.m.v. garantiebanen en werkervaringsprojecten. Met ons voorstel werd die groep uitgebreid met
senioren. In de raadscommissie is de positie van senioren op de arbeidsmarkt herhaalde malen door Kirsten Dielemans aan de orde gesteld.
Tot onze grote verbazing stemden de coalitiepartijen tegen het voorstel omdat het eerder ingediende initiatiefvoorstel ook voor senioren zou gelden. Dat is niet
het geval, niet iedere senior heeft een arbeidshandicap, hij of zij is gewoon ouder en wordt om die reden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt!
Dus een extra steuntje in de rug voor senioren bij het vinden van werk is door de coalitie, bestaande uit OPA, VVD, CDA en D66 weggestemd. Het is maar dat u
het weet!

DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR! Lijst 8

WONINGEN VOOR SENIOREN
KOPPELEN AAN SENIORENLABEL
Voordat ik besloot om mijn eengezinswoning te koop te zetten heb ik gereageerd op een
55+ huurappartement in de Daalmeer. Daar woon ik nu al weer 7 jaar met veel plezier.
Ben ook als secretaresse werkzaam voor het Bestuur van de Bewonersvereniging en word
daardoor natuurlijk ook geconfronteerd met het feit dat er steeds meer jongere bewoners een
appartement toegewezen krijgen.
Ondanks dat de woningen volledig zijn aangepast voor senioren. Nergens liggen drempels,
de toiletten zijn verhoogd, de deuren zijn breed en de badkamer zeer ruim. Ook is er een lift
aanwezig! In het complex is een grote recreatieruimte waarin er door vele vrijwilligers allerlei
activiteiten georganiseerd worden.
Maar helaas bemerken we wel dat deze activiteiten minder bezocht gaan worden i.v.m. het
toekennen van de leegstaande appartementen aan merendeel jongeren die geen interesse
hebben voor deze activiteiten. Ook voelen de oudere bewoners zich niet meer zo veilig als
vroeger. Het Bestuur van de Bewonersvereniging heeft een tijdje geleden gereageerd op een
bericht, geplaatst in De Telegraaf, dat er te weinig seniorenwoningen waren en dat er bestaande
woningen zouden moeten worden omgebouwd tot 55+ woningen.
Hoezo…….. te weinig seniorenwoningen………in dit complex zijn er genoeg!!
Ook is er een TV uitzending van “Hart van Alkmaar” geweest die aandacht besteed heeft aan hoe
Belangrijk het is om de 55+ labels weer terug te koppelen naar de bestaande seniorenwoningen!

Tineke van Erk

Opnieuw aan tafel in de van Everdingenstraat
Een hele rij insprekers gaf in de raadscommissie Ruimte aan dat het draagvlak voor de tweede
fase van het bouwplan aan de van Everdingenstraat in het
Emmakwartier toch aanmerkelijk kleiner was dan door de wethouder werd voorgespiegeld.
De bewoners gaven aan dat er onvoldoende was overlegd over de uitgangspunten meer groen
en minder huizen. Bijna drie uren duurde de behandeling en bewoners, college en commissie
kwamen geen steek verder. Op initiatief van de Arie Epskamp, SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
werd er een concrete werkopdracht opgesteld voor de wethouder. De voltallige commissie
steunde de werkopdracht: “meer groen en minder woningen in fase 2”
De wethouder kreeg de opdracht op opnieuw te gaan praten met de projectontwikkelaar en
vertegenwoordigers uit de wijk.
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is tevreden met deze uitkomst. Wij gaan er vanuit dat de
bedenkingen van de bewoners en de raadscommissie zwaar zullen wegen en tot de voor alle
partijen aanvaardbare oplossing zal leiden.

Reactie/opmerkingen:
Wij bedanken u voor uw opmerkingen, suggesties en ondersteuning het afgelopen jaar. Heeft u opmerkingen/suggesties laat het ons weten.
Wij danken u daar nu al voor. Namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) Arie Epskamp en Kirsten Dielemans,


Lid worden:
Ja, ik word lid van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en heb inmiddels de €12,00 jaarcontributie
overgemaakt op rekeningnummer NL71TRIO 025.47.95.935 t.n.v. SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Naam:........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:........................................................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats:...............................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum:........................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:......................................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres:...............................................................................................................................................................................................................................................
Datum:.......................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening:...........................................................................................................................................................................................................................................
Stuur het aanmeldingsformulier naar: Secretariaat SeniorenPartij Alkmaar (SPA), Karinthiëstraat 12, 1827 EP Alkmaar of mail naar
www.info@seniorenpartijalkmaar.nl

