Motie 3
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer

22 februari 2016
15
E201606355

Onderwerp Plaatsing wegwijzers Station HHW
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 februari 2016
Constaterende dat:
- Wij in Heerhugowaard inmiddels best wat faciliteiten hebben waarbij veel mensen uit de
regio niet op de hoogte zijn van hun bestaan;
- Men vanuit de trein, of lopende op het station, niet geattendeerd wordt op deze faciliteiten;
- Het stationsgebied aan vernieuwing toe is maar dit waarschijnlijk nog wel even op zich laat
wachten;
Overwegende dat:
- Forenzen bij het passeren van het station bijvoorbeeld niet visueel op de hoogte worden
gebracht van Winkelcentrum Middenwaard op 800 meter lopen, het Horizon College op 500
meter lopen, de zorgboulevard de Frans op 650 meter lopen, het HAL Trade Center op 600
meter lopen, een (meubel)boulevard met Mediamarkt en McDonalds op 1250 meter en niet
te vergeten de winkels en horeca direct aan het Stationsplein;
- We als gemeente Heerhugowaard een verantwoordelijkheid hebben om niet de individuele
winkeleigenaar maar wel aanwezigheid van onze winkelgebieden en faciliteiten breed
bekend te stellen;
- Het plaatsen van bewegwijzering een gemeentetaak is en er derhalve op bestaande
budgetten die voor deze doeleinden bestemd zijn geleund kan worden;
- Tot de tijd dat het stationsgebied vernieuwd wordt dit alvast als neveneffect zou kunnen
opleveren dat er meer reizigers via het Heerhugowaardse station zullen reizen en die
reizigers ook de faciliteiten van Heerhugowaard bezoeken.

Spreekt uit:
Het station een belangrijke verbindingsfunctie heeft in een gemeente en een zichtlocatie is.
In het kader van ‘city marketing’ is het aan te bevelen de forens te attenderen op de in
Heerhugowaard aanwezige faciliteiten. Uit de borden moet blijken dat er verschillende faciliteiten
op loopafstand van het station bereikbaar zijn.

Verzoekt het College:
1. Over te gaan tot het plaatsen van bewegwijzeringsborden die de Heerhugowaardse
faciliteiten in kaart brengen op een manier die forenzen ertoe aanzet een bezoek aan die
faciliteiten te overwegen.
2. De kosten die hiermee gepaard gaan te dekken uit de budgetten die bestemd zijn voor
bewegwijzering, of indien dit niet opportuun wordt geacht, met een alternatief
dekkingsvoorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Nederland Duurzaam
Freek Marchal

