Alkmaar 29 april 2021
Mijn naam is Tiny Zandbergen. Ik ben voorzitter van het burgerinitiatief Bescherm
de Natuur in het Geestmerambacht.
Ik spreek ook namens de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en de Stichting Kleimeer.
Geachte voorzitter, leden van de raad,
Vandaag besluit u over de visie voor het Geestmerambacht.
Vandaag is er ook een cirkel rond. En wel een zeer grote cirkel, nl. een van ruim 8
jaar.
En helaas: we zijn terug bij af.
In april 2013 werd nl. aan de fracties in Langedijk het plan Adventurepark
gepresenteerd.
Ook toen hebben wij een petitie georganiseerd (met 2357 handtekeningen); en het
plan ging niet door. NNN-bepalingen maakten dit onmogelijk..
Nu, 8 jaar later, wederom april, wederom een petitie.
Laat dat nu o.a. ook over hetzelfde plan gaan: het heet nu Beachpark.
En juist dit plan staat nota bene als prioriteit in de uitvoering van projecten in de
voorliggende Visie.
Vraag is nu: Wordt dit anno 2021 ook uw Visie?
De afgelopen jaren is de wereld fors veranderd. Er is een Klimaatcrisis, 80% van de
biodiversiteit verdwenen, er zijn problemen met stikstofuitstoot, luchtkwaliteit enz.
En dan ook nog eens een Corona pandemie.
Meer dan ooit is duidelijk dat omgaan met natuur en de behoefte aan een groene
buiten omgeving enorm is. En in de toekomst nog groter zal zijn.
In de Visie van het recreatieschap zijn deze veranderde omstandigheden niet terug
te vinden.
Integendeel: de Visie lijkt meer op een businessplan, een verdienmodel waarin de
natuur fungeert als decoratie.
Door het schap worden miljoenen aan investeringen gedaan, maar voor wie is
straks de bonus? En wie betaalt het blijvende tekort?
Duizenden mensen hebben de afgelopen 4 weken de petitie tegen de beoogde
ontwikkelingen in het Geestmerambacht getekend.
Wij hebben veel gesprekken gevoerd. Met geschrokken mensen, met boze
mensen: "Hoe halen ze het in hun hoofd?".
Maar juist ook veel met betrokken mensen die het met ons eens zijn: Het is goed
zoals het is.

Wij als burgerinitiatief willen het cynisme niet organiseren, maar er is wel veel
cynisme: heeft het zin? of "ze luisteren toch niet"....
Juist in deze tijden van politieke argwaan en wantrouwen wordt er kritisch naar u
als raad gekeken. Wij roepen u op uw eigen plan te trekken.
Wij brengen u een dringende boodschap: maak en volg uw eigen Visie.
Namens de kwetsbare natuur, die geen stem heeft. Namens onze (klein)kinderen.
En zeker namens de 3487 mensen die -toch hoopvol- onze petitie hebben
getekend.
Voorzitter: Ik bied u hierbij deze handtekeningen aan en roep u op al deze mensen
een stem te geven.

Tiny Zandbergen

