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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Correspondentie tussen het college van B&W en de heer Ligthart en correspondentie tussen het
college van B&W en ondernemers.
Inleiding
In uw vergadering van 26 maart is een e-mail van de heer Ligthart (met als bijlagen brieven van
ondernemers) aan u behandeld. De afhandeling daarvan is door u in handen van het college
gesteld. De brieven van ondernemers zijn gericht aan het college van B&W.
Kernboodschap
De e-mail van de heer Ligthart is gericht aan u en dateert van februari 2019. De als bijlage
bijgevoegde brieven van de ondernemers zijn daarentegen gericht aan het college. Die brieven
zijn gedateerd op de laatste maand van 2018 en begin 2019, vlak voor een informatiebijeenkomst
voor ondernemers in maart. In die informatiebijeenkomst presenteerde de verkeerskundige van
Goudappel/Coffeng de oplossingsrichting voor de Zuidtangent en werden vragen van
ondernemers beantwoord.
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Met deze raadsinformatiebrief geven wij u een overzicht van nagenoeg alle correspondentie met
ondernemers. Ook delen wij dit recente deel van de correspondentie met de heer Ligthart met u.
Communicatie
De volgende communicatie heeft plaatsgevonden:



Onze schriftelijke reactie aan de heer Ligthart.
Onze schriftelijke reactie aan de ondernemers.

Het college kiest ervoor om direct te communiceren met ondernemers. Daarom zijn er o.a. maart
2018 en maart 2019 bijeenkomsten georganiseerd waar veel vragen gesteld konden worden. Met
een grote straal rondom het stationsgebied zijn toen ondernemers uitgenodigd.


Van beide bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt en gecommuniceerd.

Vervolg
Wij hebben deze week onze schriftelijke reacties aan de heer Ligthart en de ondernemers
verstuurd. Deze maand wordt ook een nieuwe reguliere (digitale) Nieuwbrief Ontwikkeling
Stationsgebied verwacht. Veel geïnteresseerden - waaronder ondernemers - zijn geabonneerd
op deze nieuwsbrief. Er wordt o.a. in een nieuwsitem aandacht besteed aan de ondernemersbijeenkomst van maart 2019. Het verslag van die bijeenkomst wordt ook bij de nieuwsbrief
gevoegd.
De Nieuwsbrief Ontwikkeling Stationsgebied wordt ook met Nieuws van de Dag met u gedeeld.
Bijlage(n)



E201909060 - E-mail van de heer Ligthart aan de gemeenteraad
Bij1904698 - Brieven van ondernemers aan B&W






E201923761 - Brief B&W aan de heer Ligthart
E201923660 - Brieven B&W aan ondernemers
E201923702 - Brief B&W aan de heer Van ’t Riet
E201923727 - Brief B&W aan de heer Van het Hof




INT19-3107 - verslag bijeenkomst ondernemers maart 2019
INT19-3108 - verslag bijeenkomst ondernemers maart 2018

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
namens hen,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase

