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Datum         : 20 juni 2019 

Betreft         : advies m.b.t. herontwikkeling Kanaaloever Alkmaar 

 

 

Geachte Raadsleden, 

 
Onderstaand treft u ons advies aan m.b.t. de herontwikkeling van de kanaaloever te 
Alkmaar. 
 
De komende 25 jaar komen er langs de oevers van het Noordhollands kanaal 15.000-20.000 
woningen bij. Dit zijn (bijna) allemaal appartementen. Omdat het hele project nog in 
planvorming is, is dit het juiste moment om van te voren goed na te denken hoe die 
woningen er uit moeten komen te zien en aan welke randvoorwaarden dan voldaan moet 
worden. De nieuwe woningen zijn immers niet alleen voor ouderen bestemd, maar ook voor 
jongeren, gezinnen en mensen met een beperking.  
 
Toekomst: 
Nu bouwen is bouwen voor de toekomst. Dat betekent dat nu al zou moeten worden 
nagedacht waar de huidige en toekomstige bewoners behoefte aan hebben. De tendens is 
dat mensen steeds ouder worden en steeds langer zelfstandig willen blijven wonen. Ook 
jongeren willen graag een woning en mensen met een beperking willen ook overal kunnen 
wonen. Dat stelt voorwaarden, niet alleen aan de woning, maar ook aan de directe 
leefomgeving. Bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun huis en in een 
aangename omgeving kunnen wonen. Kortom: levensloopbestendige woningen.  
 
De WmoRaad heeft de volgende aanbevelingen: 
 
Omgeving 
De leefomgeving is erg belangrijk. Niet alleen voor het woongenot, maar ook voor de 
toegankelijkheid. Ruime entree, geen trappen, een goed begaanbaar wandelgebied en 
voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Natuurlijk voorzien van 
oplaadpunten voor elektrische auto’s. Mensen met rollator, kinderwagen, rolstoel of 
scootmobiel met een visuele of auditieve beperking, moeten op een prettige wijze en veilig in 
het buitengebied kunnen verblijven. 
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Gebouw 
Het gebouw zelf is het omhulsel van de appartementen. Dit moet dusdanig ingericht zijn, dat 
iedereen op de door hem of haar gewenste plek in het gebouw kan komen. Natuurlijk is het 
gebouw energieneutraal en is er natuur-inclusief gebouwd. Maar de bereikbaarheid van de 
ingang, de appartementen enz. moet voor iedereen goed zijn. Voorzieningen, zoals stalling 
voor rollators, scootmobielen oplaadpunten enz. zijn natuurlijk aanwezig. 
 
Appartementen 
Het appartement is de toekomstige woning. Natuurlijk drempelloos met deuren die voldoen 
aan de norm voor rolstoelen (en dus ook voor kinderwagens enz.). Alle ruimtes zijn goed 
bereikbaar met brede deuren en gangen en er zijn voorzieningen om hulpmiddelen aan te 
brengen.  Ook zijn er voldoende voorzieningen om in de toekomst verdere robotica te 
installeren.  
 
Voor concrete voorzieningen en afmetingen verwijzen wij graag naar het Handboek voor 
Toegankelijkheid (M. van Wijk, 2013, ISBN: 9789012585057).  
 
De Commissie Toegankelijkheid van de WmoRaad Alkmaar is te allen tijde bereid om mee te 
denken met anderen om een zo optimaal toegankelijk Alkmaar te worden, voor nu en later. 
 
Om het voorgaande te kunnen realiseren zou de gemeente in overweging kunnen nemen om 
deze punten als beleidskader te hanteren bij de vergunningverlening van aanvragen ter zake 
de bouw van voornoemde nieuwe woningen. Met daarbij in ogenschouw nemend, dat de 
gemeente Alkmaar de toekomstvisie heeft om zich als toegankelijke gemeente te willen 
presenteren. 
 

Tot zover onze aanbevelingen. Wij hopen, dat de genoemde punten kunnen worden 

meegenomen in de herontwikkeling van de kanaaloever. 

 

Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie, verblijf ik, 

 

hoogachtend, 

namens de Wmo Raad Alkmaar 

 

 

V. Vlietstra 

voorzitter  
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