gen, jeugdbuurtwerk en onderwijs. Aanvang 20.00 uur.
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WD: Waagplein moet
evenementenplein zijn
ALKMAAR - 'Verbijsterd' is de
Alkmaarse WD over de commotie die de berichtgeving over het
evenementenbeleid van de gemeente Alkmaar heeft veroorzaakt. Volgens de partij moet de
gemeente de organisatie van topevenementen als het Oktoberfest
met minder regelgeving belasten.
De WD stelt hierover een reeks
vragen aan het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders. Zo wil de partij onder meer
weten of het college werkelijk
overweegt op zondag de evenementen op het Waagplein te laten eindigen om 22 uur in plaats
van 23.30 uur. De WD vraagt
zich af op basis van welke argumenten die vervroegde sluitings-

tijd van kracht zou moeten worden.
Verder wil de WD meer weten
over de klachten die er zijn geweest over de evenementen op
het Waagplein. De partij vraagt
of het college weet heeft van de
klachten die er van de kant van
de horecaondernemers leven,
bijvoorbeeld over de trage op- en
afbouw van de stellage van de
taptoe.
Tot slot haalt de WD oud-burgemeester Ronald Bandell aan.
In het VNG-magazine pleit Bandell ervoor meer vertrouwen en
verantwoordelijkheid te geven
aan de burgers. Is het denkbaar,
wil de WD weten, dat eventuele
overlast opgelost wordt in overleg tussen klagers en horecaondernemers.

Keffer op de kiek voor
grenzeloze dierenhulp
VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Je hond professioneel laten fotograferen voor
een tientje in de wetenschap
dat het volledige bedrag naar
de stichting Dierenhulp Zonder Grenzen gaat. Op 20 februari gaat het gebeuren bij
tuincentrum Ranzijn.
Stichting Dierenhulp Zonder
Grenzen is vooral actief in populaire vakantielanden als
Spanje, Portugal en Griekenland. Maar ook in Oostbloklanden. Er wordt ter plaatse
hulp gegeven aan zwerfhonden en -katten en als het kan

worden ze ter adoptie aangeboden. De meeste spullen die
nodig zijn voor de opvang
worden in de landen zelf aangeschaft maar er zijn ook
transporten vanuit Nederland
met spullen die door particulieren en bedrijven ter beschikking zijn gesteld. Een
van deze transporten gaat 24
februari plaatsvinden. Om dit
te kunnen bekostigen is de actie opgezet. Fotograaf René
Groeneveld werkt belangeloos
mee en de printer, de studio en
het drukwerk zijn door sponsors beschikbaar gesteld.
www.dierenhulpzondergrenzen.com
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Alkmaar heeft buide
DOOR C E R A R D VAN ENGELEN

ALKMAAR - Zes zogenoemde
kangoeroewoningen, die in
november vorig jaar zijn opgeleverd, staan nog leeg.
Alkmaarders hebben tijd
nodig om te wennen aan het
nieuwe fenomeen.
Het ziet er een beetje sneu uit in
de versverbouwde ruimtes onder
de flat 'Zonkant' aan de Melis
Stokelaan. Vanaf de straatkant
bieden de woningen een lege
aanblik. Slechts wat oude bedden met beduimelde matrassen
en hier een daar een versleten
fauteuil. Weinig animo, terwijl
de gedachte erachter toch zo
mooi is: een 'kangoeroe' omvat
twee zelfstandige woningen die
boven elkaar liggen en met elkaar verbonden zijn door een
binnentrap. Doelgroep is de
mantelzorg, streekgenoten die
voor moeder, vader of een gehandicapt kind zorgen en toch zelfstandig willen blijven.

Buidel
Het woongedeelte op de begane
grond is 'buidelwoning' gedoopt. De woning erboven is de
'moederwoning'. Ze hebben ieder een eigen entree.
Achter de voordeur bevinden
zich twee volledig zelfstandige
appartementen, compleet met
badkamer, keuken, woon- en
slaapkamer. Hoewel ze met elkaar verbonden zijn, gelden de
kangoeroewoningen als twee individuele huishoudens. Daardoor kunnen zowel de mantelzorger als het zieke familielid
beiden een beroep doen op huurtoeslag.
Woonwaard vermoedt dat

Lege 'Kangoeroewoningen' aan de Melis Stokelaan.

koudwatervrees een rol speelt hij
de terughoudendheid. Er is namelijk een dwingende voorwaarde verbonden aan de verhuur: de
kangoeroewoningen worden alleen in combinatie verhuurd,

dus de boven- en benedenwoning samen. Als één van de huurcontracten wordt beëindigd, bijvoorbeeld door overlijden of opname in een verzorgingstehuis,
moeten de andere bewoners ver-

huizen, zodat de kangoeroe i
als geheel kan worden aang
den. De corporatie benad
dat daarbij hulp zal wordcr
boden.
Bij Woonwaard was gist

