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Mooier groen dankzij bewonersinitiatief
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Samenvatting Het is een mooie zonnige dag en de deur van de schuur van Harry en
Esther Veenstra aan de Otellostraat in de Daalmeer staat open. Door de
schuur, loop je zo de bloeiende moestuin in die ze delen met twee
andere stellen op hetzelfde rijtje. Goed overleg met de gemeente en
een kleine financiële ondersteuning via een bewonersinitiatief maakte
mogelijk waar deze buurtbewoners het al jaren over hadden.

Details ‘We ergerden ons al jaren aan het groen achter onze huizen,’ vertelt Harry
Veenstra. ‘Er is daar een speelplek voor kinderen en het perk ernaast was
altijd een enorme bende.' Vol met stekelstruiken die steeds hoger werden.
Samen met zijn vrouw Esther, en twee andere stellen op het rijtje, is Veenstra
de initiatiefnemer van de mooie moes- en vlindertuin die ervoor in de plaats
kwam. Esther: ‘Ik mijmerde er al een tijdje over, en toen kwam de gemeente
met het bericht dat ze het groen achter ons huis wilden herinrichten…’

Blij

Harry: ‘Als we die moestuin echt willen, dan moeten we nu wat doen, was
onze conclusie. Via de wijkcoördinator kwamen we in contact met de juiste
personen en ons idee werd meteen omarmd. De gemeente is blij met dit soort
initiatieven maar de buurt moet het er wel mee eens zijn. Daarnaast kregen
we de tip om ons aan te melden voor een bewonersinitiatief voor wat
financiële ondersteuning. Gelukkig vond iedereen in de buurt het een goed
idee en het geld van het bewonersinitiatief hebben we besteed aan een pomp,
wat hekwerk, tegels en zand.’

Esther: ‘Voor de plantjes en het zaad zorgen we zelf, want we eten er ook van.
In het voorjaar zijn we begonnen met omspitten en inmiddels hebben we de
eerste sla al gegeten! Er is ook een kruidentuintje en niet te vergeten de
verschillende fruitboompjes.’

Nieuwsgierig

Harry: ‘Behalve dat het er mooier uitziet, merk je dat het ook wat doet voor de
buurt. Mensen zijn nieuwsgierig en komen een praatje maken. En ook
kinderen komen graag kijken en helpen. Dat juichen we alleen maar toe. Dan
mogen ze daarna ook wat meenemen voor thuis.’

Relevante links Ook een idee voor een
bewoners...

Citaten De gemeente is blij met dit soort initiatieven maar de buurt moet het er
wel mee eens zijn. 
— Harry Veenstra, bewoner Otellostraat
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Behalve dat het er mooier uitziet, merk je dat het ook wat doet voor de
buurt. 
— Harry Veenstra, bewoner Otellostraat
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30m2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.
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