
In totaal komen er 33 appartemen-
ten bij in het woongebouw Parelhof
waaronder negen sociale huurap-
partementen. Voor een deel worden
deze gerealiseerd aan de zijde van
het stadsplein. Aan deze kant zal het
gebouw worden opgehoogd met
twee bouwlagen.

Volgens ontwikkelaar Jeroen
Klinkert van Segesta blijft het hier
niet bij. Zo zullen de vijftien be-
staande huurappartementen boven
de winkelplint worden verduur-
zaamd en van het gas worden ge-
haald. Bovendien wordt de bestaan-
de gevel vervangen voor een nieuwe
bakstenen gevel en komen er glazen
hekwerken op de balkons. Ook zul-
len de bestaande kantoorruimtes
worden getransformeerd naar ap-
partementen..

Geïsoleerd

,,We zullen daar ook compleet nieu-
we isolatie toe gaan passen. We zijn
uiteraard bezig met de energietran-
sitie waarbij we woningen van het
gas af willen halen. En deze wonin-
gen zijn dertig à veertig jaar oud en
dus niet goed geïsoleerd.’’ Het
woongebouw krijgt straks duurza-
me warmte en koude geleverd van-
uit de Duurzame Ring Heerhugo-
waard.

Ook om de hoek, aan de kant van
de Kwarts-boulevard, zal het ge-

bouw worden opgehoogd. Dit bete-
kent dat er boven de bestaande hore-
cagelegenheden (restaurant De Be-
ren, Minos Pallas en Moto red.) ook
vier bouwlagen komen.

Qua hoogte zal de bebouwing dan
op één lijn komen met De Kwarts en
Lapis Lazuli.

Volgens Klinkert vindt er overleg
plaats met De Beren en Minos Pallas

om de restaurants te vergroten. Dit
is mogelijk doordat het naastgele-
gen restaurant La Cubanita is ver-
huisd naar Lapis Lazuli. Deze ruim-
te zal overigens in eerste instantie
als een soort van bouwkeet worden
gebruikt. Mercuur Bouw uit Purme-
rend is de beoogde bouwer voor het
project.

,,We verwachten in het eerste

kwartaal van volgend jaar te kunnen
starten’’, zegt Klinkert, die aangeeft
dat er met de gemeente afspraken
zijn gemaakt over onder meer de be-
schikbaarheid van parkeerplaatsen
voor bewoners in de garage onder
het stadsplein. ,,Daarnaast zetten
we in op deelmobiliteit. Er komt een
deelauto voor de bewoners.’’

Breddels Architecten is verant-

woordelijk voor het ontwerp. Op de
eigen website geeft dit bureau aan
dat de huidige pleinwand - in verge-
lijking met de stadsvernieuwingen -
laag, rommelig en gedateerd oogt.
Klinkert: ,,Met deze ingreep wordt
de pleinwand opgewaardeerd en
toekomstbestendig gemaakt.’’

De entree naar Middenwaard valt
buiten het project.

Roel van Leeuwen

Appartementencomplex krijgt woonlagen bovenop
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Heerhugowaard " Na de komst
van het appartementencomplex
Lapis Lazuli staat het stadsplein
in Heerhugowaard aan de voor-
avond van een verdere metamor-
fose. Ontwikkelaar en vastgoed-
belegger Segesta wil vanaf vol-
gend jaar extra appartementen
bouwen bovenop het woonge-
bouw Parelhof tegenover het ge-
meentehuis en boven de om de
hoek gelegen horeca.

Woongebouw Parelhof wordt opgehoogd met appartementen. ILLUSTRATIES BREDDELS ARCHITECTEN

Heerhugowaard " Dijk en Waard
heeft volgens Veronique Wanst
(VVD) voldoende vluchtelingen op-
gevangen. Volgens haar gaat het om
800 vluchtelingen in de gemeente.
Naast een asielzoekerscentrum
(AZC) heeft de gemeente immers
ook een opvang voor meer dan twee-
honderd gevluchte Oekraïners gere-
aliseerd.

En dat is volgens Wanst verhou-
dingsgewijs heel veel in vergelijking
met wat bijvoorbeeld de gemeente
Rotterdam of de hele provincie
Zuid-Holland doen als het gaat om
de opvang van vluchtelingen. ,,En er

zijn nu 194 gemeenten die helemaal
geen mensen opvangen.’’

Wanst wilde graag horen van de
andere fracties in de gemeenteraad
of zij ook vinden dat Dijk en Waard
haar steentje nu wel heeft bijgedra-
gen en dat andere gemeenten - bin-
nen en buiten de regio - nu aan de
beurt zijn.

Maar die duidelijke uitspraak

kwam er niet, ondanks dat haar mo-
tie al bij de vorige raadsvergadering
was aangekondigd en was doorge-
schoven naar de politieke avond.
Verschillende partijen uitten kritiek
op de motie van Wanst omdat die
hierin ook het voorstel had gedaan
om te zorgen voor woningbouw-
plannen voor statushouders én an-
dere Dijk en Waarders.

Wanst erkende dat ze beter twee
moties had kunnen maken om ver-
warring te voorkomen, maar in

plaats van dat dit dinsdagavond
werd opgelost door het tweede deel
van de motie los te knippen, koos
een meerderheid van de fracties er-
voor om de hele discussie uit te stel-
len.

Lokale omroep

Over een ander agendapunt waren
de fracties duidelijk minder ver-
deeld. De gemeenteraad zal volgen-
de week akkoord gaan met een voor-
stel om het Commissariaat van de

Media te adviseren de Stichting Me-
dia Platform Alkmaar de licentie
van lokale omroep te verlenen voor
de komende vijf jaar.

Deze partij, die nu achter Alkmaar
Centraal en Dijk en Waard Centraal
zit, krijgt de voorkeur boven RTV
Dijk en Waard en Regio 072. Verte-
genwoordigers van de deze laatste
twee organisaties uitten kritiek op
deze keuze. Zij stelden dat de om-
roep te Alkmaars is en dat dit de ge-
meente bovendien meer gaat kos-
ten. Ook zouden RTV Dijk en Waard
en Regio 072 wel willen samenwer-
ken met elkaar.

In de raad is er echter veel vertrou-
wen in Stichting Media Platform
Alkmaar. Joke van Ruitenbeek (Se-
nioren Dijk en Waard) vond het wel
jammer dat RTV Dijk en Waard en
Regio 072 niet eerder samen waren
opgetrokken. Daarnaast gaf ze aan
graag te zien dat de verschillende
partijen gaan samenwerken. Hoe-
wel de keuze voor de stichting vast-
staat, zijn er nog wel vragen over het
feit dat ze een extra bijdrage vraagt
van 55.000 euro de gemeente. Het
college moet nog duidelijk maken
wat de gemeente hiervoor terug-
krijgt.

POLITIEK Fracties vinden dat voorstel VVD voor verwarring zorgt

Uitstel vluchtelingendebat
Kan Dijk en Waard nog
meer vluchtelingen op-
vangen? Een aangekon-
digd debat hierover viel
dinsdagavond in het wa-
ter. Dit tot teleurstelling
van de VVD, die het on-
derwerp op de agenda
had gezet.

Roel van Leeuwen

##194 gemeenten
vangen geen

vluchtelingen op

Veronique Wanst (VVD) Joke van Ruitenbeek (SDW)


