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Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om mee te
doen aan de actie ‘Vergroot de hoop, verklein de kanker’. Dit naar
aanleiding van raadsvragen van de fractie van Leefbaar Alkmaar. Alle
inwoners van Alkmaar kunnen daarom tot 31 augustus hun
taxussnoeisel inleveren bij het Regio Recycle Punt aan de Kitmanstraat
26. Op deze manier kunnen zij een bijdrage leveren in de strijd tegen
kanker.

Details Belangrijke grondstof

In nieuwe jonge twijgen van een taxushaag zit baccatine, een belangrijke
grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men kanker bestrijdt.
Uit het jonge snoeisel van ongeveer 50 meter taxushaag, wordt één
chemotherapie gewonnen. Het jonge snoeisel mag een maximale lengte
hebben van 30 centimeter en kan gedoneerd worden in een speciale container
op het Regio Recycle Punt.

Vergroot De Hoop

Stichting Vergroot De Hoop helpt samen met vele gemeenten mee aan de
strijd tegen kanker. Alle informatie over haagdonatie is te vinden op
www.vergrootdehoop.nl.

Relevante links Vergroot de Hoop

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

Website: 
www.alkmaar.nl 

Telefoon: 
14 072

E-mail: 
post@alkmaar.nl

Zie ook: 
Officiële mededelingen 
Stadskrant 
Nieuwsarchief

WOORDVOERDERS

Perstelefoon
(072) 548 95 55

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en
land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best
bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt,
trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de
randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is.
Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land. De
gemeente telt nu nog 95.000 inwoners. Vanaf 1 januari 2015 zijn dat er
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meer dan 106.000 – dan zijn de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en
Schermer gefuseerd. Op 19 november stemmen de inwoners gezamenlijk
voor de nieuwe gemeenteraad. 
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