
Alkmaar: sportcluster Westrand van start!
Erven Molenaar trekken verzoek voorziening in. Bestemmingsplan in
werking.
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Samenvatting De Erven Molenaar hebben beroep aangetekend tegen het
bestemmingsplan Westrand Zuid. Daarnaast hebben zij een voorlopige
voorziening gevraagd, waardoor het bestemmingsplan werd geschorst.
De zitting bij de Raad van State stond vandaag 17 juni 2014 gepland.
Een uur voor de zitting besloten de Erven Molenaar hun verzoek om de
voorlopige voorziening in te trekken. Hiermee is het bestemmingsplan
Westrand Zuid vandaag in werking getreden.

Details Het college vindt de duidelijkheid die hiermee ontstaat verheugend. De
gemeente had een sterke zaak, toch verdient het altijd de voorkeur er samen
met belanghebbenden uit te komen. Het beroep van de Erven Molenaar heeft
geen gevolgen voor het deel van de Westrand waar, onder andere, de
trainingsvelden van AZ gepland staan. Wel wordt het overleg met hen
voortgezet.

Wethouder De Baat (VVD): "De vergunningen voor de Westrand Zuid kunnen
nu worden verleend. Er zijn geen belemmeringen voor het sportcluster
Westrand. In het bijzonder kan de bouw van het sportcomplex De Meent en
desgewenst het trainingscomplex AZ direct starten." Dit is een belangrijk
gegeven bij het overleg dat het college met AZ wil voeren.

Citaten De vergunningen voor de Westrand Zuid kunnen nu worden verleend. Er
zijn geen belemmeringen voor het sportcluster Westrand. In het bijzonder
kan de bouw van het sportcomplex De Meent en desgewenst het
trainingscomplex AZ direct starten. 
— Wethouder Peter de Baat (VVD)

Gemeente Alkmaar
Postbus 53 
1800 BC Alkmaar

Stadskantoor: 
Mallegatsplein 10 
1815 AG Alkmaar 

Dienstencentrum Alkmaar-Noord
(de Mare): 
Laan van Straatsburg 2 
1826 BZ Alkmaar

Telefoon: 
14 072

E-mail: 
post@alkmaar.nl

WOORDVOERDERS

Perstelefoon
(072) 548 95 55

Doreen van 't Spijker
woordvoerder wethouder Peter
de Baat 
(072) 548 89 86 
dspijker@alkmaar.nl

Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 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
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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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