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Geachte lezer of aspirant-lid
Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van de
statuten van de Vereniging Vrienden van Park de Oude Kwekerij ligt bij de notaris ter goedkeuring.
Wij hopen nog voor het einde van de maand officieel de vereniging opgericht te hebben. De
bewonersgroep en de ondersteunende partijen hebben niet stilgezeten in de afgelopen maanden.
U ziet het misschien niet in het Park, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een
goed basisplan voor het Park. Het Park mag nog steeds veel aandacht genieten, zelfs in de
snijdende kou van deze dagen wordt er nog volop gebruik gemaakt. Inmiddels heeft er zich zelfs
een ganzenpaar gehuisvest! We zijn heel blij dat de KNHM haar ondersteuning heeft verlengd,
waardoor ook Arcadis het werk kan afmaken tot aan de uitvoering. Kern8 staat ons bij met Kevin
Korthagen als begeleider van de werkgroepen en processen. Ondertussen is de werkgroep
Amfitheater als eerste van start gegaan met als
doel om het Amfitheater nog dit jaar mee te
nemen in het plan voor het basispark. Trekker
van de werkgroep Amfitheater is Park initiator
Karel Beentjes. We zijn echter nog steeds op
zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen
vanuit een trekkersrol. We zoeken een secretaris
voor de vereniging, een PR functionaris, een
webmaster en assistentie bij het benaderen van
sponsors.

Huidige Status
Zoals wij u ook hebben verteld tijdens de bewonersavond van 15 november, hebben wij
mede op advies van KNHM, Arcadis en Gemeente er voor gekozen om eerst een goed
degelijk plan te maken gebaseerd op de gesteldheid van bomen, bodem en water. Inmiddels
heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden en is de toestand van de bomen in en rond
het Park in kaart gebracht. Op basis van deze
gegevens zijn Niels Gijselman en Timo Cents van
Arcadis aan de slag gegaan. Zij hebben vervolgens de
voorkeuren van de bewoners (zie bewonersavond)
verwerkt in een plan voor een “Basispark”. Op de
volgende bladzijde kunt u het ontwerp van het
basispark terugvinden. In de nieuwsbrief zijn tevens
de door u als bewoners gekozen “impressies” opgenomen.
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Het basispark is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Park. Het basispark is dus al
herkenbaar als een echt park, maar is nog niet uitontwikkeld. Na ontwikkeling van het
basispark zullen de diverse thema’s verder uitgewerkt kunnen worden wanneer daar de
juiste tijd, voldoende vrijwilligers en sponsors voor zijn gevonden. Uitzondering hierop is het
Amfitheater, daar is dit jaar nog budget voor en de bijbehorende faciliteiten (toiletten,
water, licht) zijn nodig voor toekomstige evenementen. Wij hopen dat het Amfitheater een
grote aandachtstrekker gaat worden voor sponsors en activiteiten. Voor dit basispark
hebben we inmiddels een begroting uitgewerkt en we zijn nu op zoek naar grote sponsors
die ons financieel of in natura willen helpen (denk aan grondverzet of aannemers).

www.parkdeoudekwekerij.nl
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Secretaris gezocht!
We zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die de rol van
secretaris van het verenigingsbestuur op wil pakken. De
secretaris is ‘het geweten’ van een bestuur. De secretaris is
goed op de hoogte van de afspraken die het bestuur intern
en extern heeft gemaakt.
De administratieve taken van de secretaris worden secuur
uitgevoerd zoals de notulering, postbehandeling en het
bijhouden van het archief. De secretaris is goed op de hoogte
van het reilen en zeilen van het bestuur.

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en zorgt ervoor dat de agenda op tijd,
met de uitnodigingen en de bijbehorende stukken, wordt verstuurd naar de deelnemers van het
bestuur en overige deelnemers.
Van de secretaris van het bestuur wordt verwacht dat hij/zij:
- In overleg treedt met de voorzitter over de agenda van de bijeenkomsten
- De uitnodiging met de daarbij behorende stukken tijdig opstuurt
- Een actielijst bijhoudt
- De ledenadministratie bijhoudt
- De in- en uitgaande post (ook e-mail en nieuwsbrieven) verzorgd/afhandelt
- Ondersteunend in secretariële taken richting werkgroepen

Tijdsplanning
Hieronder staat de grove planning van de ontwikkeling van het Park voor 2013:
April

Vereniging opgericht

Mei

Plan gereed, vergunning aanvraag

Juni

Aanbesteding

September

Aanvang graven

Oktober

Basispark gereed, snoeien, planten, etc.

www.parkdeoudekwekerij.nl
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Vereniging Vrienden van Park de Oude Kwekerij
Na uitvoerig overleg tussen de verschillende bewoners en adviseurs is er voor gekozen om een
daadkrachtige vereniging op te richten. De uiteindelijke statuten liggen nu bij de notaris voor
akkoord. Een daadkrachtige vereniging houdt in dat de leden en het bestuur middels een
huishoudelijk reglement veel zaken kunnen regelen. Er is dan niet voor iedere kleine aanpassing een
verandering van de statuten nodig. Het is de bedoeling dat het budget voor het Park via een eigen
rekening gaat lopen en daar ook eigen bevoegdheden voor heeft samen met de ledenvergadering. Er
kan hierdoor snel gereageerd worden wanneer dat nodig mocht zijn. We hebben inmiddels al wel
een penningmeester gevonden.
Iedere bewoner of liefhebber kan lid worden van de vereniging.
Er zal in eerste instantie sprake zijn van een vrijwillige
contributie in geld en / of een contributie in tijd en activiteiten.
Het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, secretaris en een
penningmeester (dagelijks bestuur), 3 leden als
vertegenwoordiging vanuit de wijkverenigingen van Bergerhof,
Bergermeer en Blaeustraatkwartier en een 7e lid, op dit moment voortkomend uit het bestuur van de
JOL Bergerhof. Er zal permanent een vertegenwoordiger van de Gemeente Alkmaar deelnemen aan
de bestuursvergaderingen. Op het moment dat de vereniging officieel is opgericht zal er zo snel
mogelijk een “eerste ledenvergadering” gehouden worden en zullen de afspraken met de Gemeente
Alkmaar in een overeenkomst worden vastgelegd.

Bewonersavond & Beeldkwaliteitsplan
Tijdens de goed bezochte bewonersavond zijn aan de
bewoners een aantal opties neergelegd van sfeer en
invulling van het Park. Middels stickers konden de
bezoeker s hun voorkeur aangeven. Hiernaast ziet u een
voorbeeld. De gekozen sfeerbeelden worden nu gebruikt
in het uitvoeringsplan wat door Arcadis wordt uitgewerkt.
Tijdens de voorlichtingsavond kregen we ook een prachtig
gebaar uit het Rembrandtkwartier. De duurzaamheidscommissie van de Wijkvereniging Rembrandtkwartier
doneert 500 euro aan de eetbare- en educatieve tuin.
Bovendien willen zij met hun kennis en kunde ook een
bijdrage leveren aan het Park. Een prachtig gebaar!

www.parkdeoudekwekerij.nl
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Evenementenkalender

Er wordt gewerkt aan een evenementenkalender waarin we ook de werkzaamheden en landelijke
evenementen zullen opnemen. Als vrijwilliger krijgt u zo een goed overzicht wanneer uw hulp
gewenst is!

Geschiedenis van het Park
Het huidige park is gesitueerd op de locatie van de voormalige Stadskwekerij
van de gemeente Alkmaar. De Stadskwekerij werd in 1956 geopend op een
stukje polder naast de landerijen waar later (begin jaren ’70) de wijk
Bergermeer is gebouwd. Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van het
park en de omliggende wijken? Brengt u dan vooral eens een bezoek aan het
Regionaal Archief aan de Bergerweg.
http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/

www.parkdeoudekwekerij.nl
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Wij zijn erg blij met de verlenging van de steun van KNHM en Arcadis, de ondersteuning van Kern8 en
de bijdrage van het Rembrandtkwartier. Ook de Gemeente Alkmaar geeft extra steun, onder andere
voor het Amfitheater en vanuit het 1000-bomenplan.

Maar de vereniging is blijvend op zoek naar sponsors van binnen en buiten de wijk die zich met hun
naam aan dit maatschappelijk verantwoorde groene project willen verbinden (zichtbaar of
onzichtbaar). Het mag een financiële bijdrage zijn van een particuliere bewoner, een bijdrage in
natura door inzet van kennis of middelen, bijvoorbeeld het opstellen van de statuten door de
notaris, het inzetten van een graafmachine door een loonbedrijf of het leveren van een mooie boom
door een kweker.

Vrijwilligers
Om de diverse geprojecteerde activiteiten en ideeën uit te kunnen werken en de ontwikkeling van
het park te kunnen voortzetten is er een dringende behoefte aan vrijwilligers. Er zijn tal van
vrijwilligerstaken te bedenken, van het organiseren van sponsorevenementen tot het aanleggen van
de eetbare tuin. De activiteiten voor het park zijn verdeeld over een aantal categorieën, zoals
aangegeven hieronder. Vrijwilligers kunnen daardoor samenwerken aan onderwerpen in
werkgroepen met mensen met gelijke interesses. Wij zoeken nu me name ook vrijwilligers die de kar
voor een bepaald thema willen trekken en onder begeleiding van Kern8 een werkgroep willen
vormen.
Opgeven als vrijwilliger kan via onze website www.parkdeoudekwekerij.nl of per email aan
info@parkdeoudekwekerij.nl .
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