
Geacht college en raadsleden, 
  
Mijn naam is Hans Hermes wonende in de Murillohof 26 te Alkmaar. 
Ik richt me tot u mede namens een aantal buurtbewoners. 
 
Wij, de bewoners van de wijk waar het voormalig AZC deel vanuit maakt, hebben zorgen 
over de toekomst van dit terrein aan de Picassolaan 1 te Alkmaar. Het betreft eventuele 
(nieuw)bouwontwikkelingen m.b.t het nu leegstaande  AZC. Wij achten het niet onmogelijk 
dat er in de nabije toekomst op dit terrein, inclusief het terrein van het voormalig Ahrend 
gebouw, tot enige vorm van woningbouw zal worden besloten. Wij hebben om die reden het 
vermoeden dat het terrein, dat een oppervlakte beslaat van ongeveer 39000 m2, interessant zal 
zijn voor projectontwikkelaars.  
 
 
Gezien de slechte ervaringen van bewoners in wijken in onze stad waar ontwikkelaars 
woningbouwplannen hebben ontwikkeld en waar omwonenden om allerlei redenen nog al 
eens het nakijken hadden bij het realiseren hun plannen, doen wij vooraf een dringend  beroep 
op u. 
Om die reden hebben wij  een comité samengesteld bestaande uit 7 personen. Het is onze 
wens, als het zover komt, om tijdig in het voortraject betrokken te worden om samen op te 
kunnen trekken waarbij wij onze visie tijdig kunnen inbrengen. Wij vinden het belangrijk dat 
onze wijk een "upgrade"  ,een positieve impuls, krijgt zodat er een leefbaarder en gevarieerder 
woonwijk ontstaat dan nu het geval is. Groen, veilig en prettig om te wonen. 
 
Onze visie. 
Wij zien de grote behoefte aan nieuwe woningen voor diverse doelgroepen in onze stad. Wij 
zijn ons er van bewust dat er hier een mooie kans is om de ruimte in te vullen met diverse 
woningsoorten zoals sociale huurwoningen, koopwoningen en koop(huur) appartementen. 
Wij zien graag dat vorm wordt gegeven aan gedifferentieerde woningbouw waardoor onze 
wijk een beter aanzien zal krijgen. 
Wat tevens niet onbelangrijk is dat er vervolgens rekening zal moeten worden gehouden met 
de veiligheid en de verkeersbelasting die ten gevolge van mogelijk nieuwe 
woningbouwontwikkelingen zal gaan toenemen. 
We geven er de voorkeur aan dat de woningen zodanig worden gesitueerd worden dat overlast 
voor de wijk minimaal is en de veiligheid optimaal. 
 
 
Hierbij denken wij aan de volgende mogelijkheden: 
 
 
• Vanaf hoek Mondriaanstraat tot hoek Picassolaan, Mesdaglaan laagbouw. 
• En op het terrein van het voormalig Ahrend gebouw, hoogbouw. 



 
 
Wij zien graag  laagbouw tot de Mesdaglaan omdat de toekomstige bewoners de Picassolaan 
moeten gebruiken om aan de randweg te komen. 
Minder verkeersbewegingen op de Picassolaan levert meer veiligheid op voor de 
wijkbewoners. 
Hiermee begrijpt u ook onze keuze waarom wij opteren voor hoogbouw op het voormalig 
Ahrend-terrein. 
De weg is vanaf daar korter naar de randweg waardoor de toenemende verkeersbewegingen 
sneller kunnen worden verwerkt. 
Positief effect voor de keuze voor laagbouw op die plek: de bewoners van het El Grecohof, 
Murillohof en de Velasquezhof met uitzicht op de Picassolaan zullen ook een vrij uitzicht 
hebben wat hun woongenot ten goede komt. 
 
 
Tenslotte: wij zien graag dat de sociale huurwoningen verhuurd worden aan mensen die 
werken met een lager inkomen. Een deel van deze huurwoningen mogen wat ons betreft 
mooie eengezinswoningen zijn 
.Dit bevordert de goede uitstraling naar onze wijk toe. 
Maar ook Kangoeroe-woningen, aangezien mantelzorg in de toekomst steeds grotere vormen 
zal gaan aannemen, zouden niet misstaan in het geheel. 
 
 
 
Wij zijn gaarne bereid onze visie, met als doel verbetering van de  leefbaarheid van onze wijk, 
voor u te komen toelichten. We hopen daarmee te bereiken dat er bij toekomstige 
ontwikkelingen rekening gehouden zal worden met onze wensen en dat wij daar tijdig bij 
betrokken worden. In het belang van de huidige en toekomstige bewoners van onze wijk  
 
Bij voorbaat dank voor uw reactie die we graag tegemoet zien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Hans Hermes 
Manfred Vogel 
Aad van der Loos 
Jeroen van de Loo 
Chantal van der Wel 
Alexander de Vries 
Hans van Wingerden 
 
 


