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Onderzoek naar een Ecologische duurzame deel van een wijk

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 09 november 2016 behandeld de
Vaststelling raadsbegroting 2017
Aanleiding
Een ecologische - duurzame wijk in de gemeente Heerhugowaard zou fantastisch zijn.
Heerhugowaard loopt voorop als het gaat om het ontwikkelen en realiseren van duurzame wijken en
bedrijventerreinen, met als voorbeeld De Stad van de Zon. In januari van dit jaar is de Strategische
Duurzame Ontwikkeling vastgesteld en in het verlengde daarvan willen we graag inzoomen op nieuwe
ontwikkelingen. Uit onderzoek moet blijken of een gedeelte van de gebieden Broekhorn,
Heerhugowaard - Zuid en de Draai goede locaties zijn voor het inrichten van ecologische duurzame
deel van de wijken.
Constaterende dat:
- Heerhugowaard geen ecologisch- duurzame stadslandschap heeft
- De meeste wijken traditioneel zijn aangelegd
- Binnen de bestaande bestemmingsplannen, een gedeelte van Heerhugowaard Zuid, Broekhorn en
de Draai mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen
Overwegende dat:
- Innovatieve woonvormen worden gestimuleerd
- Buurtbewoners meedenken met de invulling van het stedenbouwkundig plan
- Woningcorporaties worden benaderd voor een gezamenlijke aanpak
- Het belangrijk is een architectenbureau bij de ontwikkeling te betrekken
- Geïntegreerd ecologisch bouwen een must is
- De gemeente initiatie lanceert voor nieuw te bouwen ecologische- duurzame wijken
- De expertise met bewoners uit onze mooie stad wordt gedeeld.
- Initiatiefnemers gezamenlijk met de gemeente plannen gaan uitwerken.
Verzoekt het College om:
- Haalbaarheid om een gedeelte van een wijk in te richten als ecologische- duurzaam, te
onderzoeken in de bestaande bestemmingsplannen
- De uitgangspunten baseren op integratie van ecologisch bouwen, organische vormgeving en
permacultuur voor een vitaal ecosysteem hanteren
En gaat over tot de orde van de dag,
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