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Onderwerp:
Raadsinformatiebrief Enquête en participatie Westpoort
Cbb Raadsinformatiebrief Enquête Westpoort
Heerhugowaard, 21 januari 2021
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het laten uitgaan van een enquête en het organiseren van een eerste participatieavond voor het
verkrijgen van ideeën uit de samenleving voor de op te stellen “kansenkaarten” voor Westpoort.
Inleiding
Met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet door uw raad in september 2020 is de
ontwikkeling van de locaties Westpoort en De Scheg van start gegaan. In de eerste maanden is
informatie opgehaald door interviews met verschillende deskundigen.
Aangezien grondeigenaar BPD reeds in 2018 stedenbouwkundige en programmatische
verkenningen voor De Scheg heeft laten doen, betekent dat een en ander al bekend is.
Voor Westpoort ligt dit echter nog open en zijn we nu aangekomen bij het moment waarop we
input willen verkrijgen van een ieder die hier iets over wil zeggen. Dat doen we middels het
houden van een digitale enquête onder inwoners en bedrijven. Raadsleden zijn van harte
uitgenodigd deze enquête in te vullen.
Medio februari wordt een eerste online participatieavond gehouden, met als doel een
verdiepingsslag te maken van de enquête-uitkomsten.
De opbrengst van de enquête en de eerste participatieavond wordt gebruikt voor het opstellen
van kansenkaarten voor Westpoort en De Scheg. Op basis van deze kansenkaarten ontstaat er
een beeld van de kansen en mogelijkheden voor de locaties.
Het college wil na deze stap dan ook graag met de raad in gesprek over deze kansenkaarten en
over de vervolgstap richting toekomstperspectieven voor Westpoort.
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Daarbij zal het ook gaan over de rol die de raad inneemt in het verdere ontwikkelingsproces van
Westpoort-De Scheg, mede aan de hand van de uitkomsten van de Werkconferentie Sturing op
grote projecten.
Kernboodschap
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stap in het ontwikkelingsproces van
Westpoort en De Scheg: het doen uitgaan van een digitale enquête en een online
participatieavond. Met de opbrengst hiervan worden kansenkaarten opgesteld waarover college
en raad in gesprek zullen gaan om richting te geven aan de toekomstperspectieven voor
Westpoort en De Scheg.
Consequenties
Middels de enquête en participatieavond treedt de gemeente naar buiten en biedt het iedereen
de gelegenheid om te komen met ideeën en gedachten voor Westpoort.
Communicatie
De enquête en participatieavond wordt gericht per brief uitgezet bij omwonenden en bedrijven
rond Westpoort en voor een ieder middels de overige gemeentelijke informatiekanalen.
Vervolg
De opbrengsten van de enquête en participatieavond worden vertaald in kansenkaarten op basis
waarvan het college in gesprek gaat met de raad om richting te geven aan de
toekomstperspectieven voor Westpoort en De Scheg en samen te bepalen wat de rol van de
raad wordt bij de verdere ontwikkeling van Westpoort en De Scheg.
Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief digitale enquête.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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