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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Door de recente COVID-19 crisis ondervindt het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard vertraging in
de vaststellingsprocedure. Wij gaan nu uit van een gewijzigde planning voor vaststelling. Tegelijkertijd
nemen wij u actief mee in de stand van zaken van het masterplan.

Inleiding
Het masterplan voor het stationsgebied is nagenoeg gereed. Wij zijn voornemens nog deze maand
het masterplan als een ‘95% werkversie’ vast te gaan stellen. Die resterende 5% houdt in dat we de
komende tijd nog ruimte willen houden voor cosmetische verbeteringen (o.a. actuele luchtfoto’s die nu
ontbreken, details in 3D-modellering en een toegankelijke publieksversie). Ook houden we zo ruimte
voor een mogelijke laatste opbrengst vanuit het beoogde participatiemoment, maar gedwongen later
in tijd. Sommige inhoud en ook toegankelijke momenten van participatie zijn is in deze tijd nu eenmaal
moeilijk binnen de oorspronkelijke planning te realiseren.
We kunnen geen inloopbijeenkomst organiseren zoals we met u in maart hebben doorgesproken. En
een gezamenlijke themabijeenkomst met de raad van Langedijk vraagt een goede afstemming in uw
beide agenda’s en extra voorbereiding.
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Kernboodschap
In plaats van een participatief momentum in mei, voorafgaand aan behandeling van het
Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard in uw vergadering van juni, zal het college uit gaan van
een gewijzigde planning.
Consequenties, vervolg
De procedure en planning wordt als volgt.





Op 10 juni wordt uw raad samen met de raad van Langedijk bijgepraat over het door ons
vastgestelde masterplan. U kunt dan uitgebreid kennis van de inhoud van het masterplan
nemen. De verrijkingsslag die we samen met het bestuur van Langedijk hebben gedaan en de
eerste fase van uitvoering worden met u gedeeld.

Het moment van participatie, de oorspronkelijk bedachte inloopavond, vindt vervolgens
na het zomerreces plaats.
Vaststelling van het masterplan door uw raad volgt daar weer op, in principe in de maand
die direct volgt op het participatiemoment.

Recentelijk zijn de ‘coronamaatregelen’ enigszins versoepelt en is er voorzichtig perspectief voor
de nabije toekomst meegegeven. In welke vorm de inloopavond kan plaatsvinden, is afhankelijk
van de dan geldende onmoetingsrestricties in deze COVID-19 crisis.
Communicatie
De gewijzigde procedure en planning wordt gecommuniceerd met een persbericht en de digitale
nieuwsbrief van het stationsgebied. De inhoud van deze raadsinformatiebrief wordt ook gedeeld met
het college en raad van Langedijk.
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