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Verslag van het vragen halfuurtje
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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 mei 2007 om 19.35 uur in hotel-restaurant De Zandhorst
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer J.M. Hoogland
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, W D ,
de heer A.J. Botman, CDA
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer P.C. J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA
mevrouw M.P.M. Harlaar- Bot, CDA
de heer A. Harren, W D
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, Christenunie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heerC. Kwint, GroenLinks (na 19.44 uur)
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
deheerT.L Mars, W D
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw C.P.M, van 't Schip - Nieuwboer, HOP
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang
de heer E.A.F. Stam, CDA
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, W D
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, W D
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Afwezig:

de heer C. Zijlmans, Burgerbelang, raadslid

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, W D
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer J.G.H.M. van den Heiligenberg, GroenLinks
de heer R. J. Piet, CDA

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter heet iedereen welkom en opent het vragenhalfuurtje.
Mevrouw Van 't Schip neemt op verzoek van de voorzitter de voorzittershamer van hem over en geeft
het woord aan de heer Zuurbier.
De heer Zuurbier zegt dat er heel veel in Heerhugowaard gebeurt en daar is zijn fractie best heel trots
op. Waar veel gebeurt, gaat ook wel eens iets mis. Dat gebeurt overal en dus ook in Heerhugowaard.
Destijds zijn er vragen gesteld over de onveilige situatie van de trap naar de stadspleingarage. Deze
problemen schenen niet oplosbaar te zijn, maar daar denkt het CDA anders over. Moet er nu juist eerst
iets gebeuren, voordat de problemen worden opgelost. En dan de lift bij de stadspleingarage. Deze is
mooi en volgens de architect moet deze transparant zijn; men moet alles goed kunnen zien, maar het is
spreker meerdere keren ter ore gekomen dat de lift nogal vrouwonvriendelijk is. Onlangs kwam de ge-
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meente met een spotje hierover in het nieuws en dat moet men niet willen. Spreker is bang dat als er
geen oplossing voor wordt gezocht, er op den duur narigheid van komt en hoopt dat zijn vraag duidelijk
is.
De heer Ter Heegde zegt dat de heer Zuurbier met diens constatering een punt heeft. Het is allemaal
heel vervelend. De bedoeling van sociale veiligheid en transparantie is op zich goed. Dat geldt voor het
gemeentehuis en dat zou ook voor het trappenhuis moeten gelden, omdat er geen sprake is van nissen
en alles zichtbaar en sociaal controleerbaar is. Het gevolg is dat sommigen bewust en andere onbewust manoeuvres kunnen uithalen, waarop de heer Zuurbier ook al doelde. Het is een onwenselijke situatie, waarover enkele weken geleden is besloten om onder de plateaus waarop mensen stil staan,
niet lichtdoorlatende voorzieningen aan te brengen en de bestelling hiervoor is geplaatst. Er is besloten
vooralsnog dit niet onder de trappen toe te passen, omdat het hele trappenhuis dan heel donker zou
worden. De gemeente betreurt het echter dat er mensen zijn die de bedoelde acties hebben gedaan.
Deze hebben geen fatsoen, maar de aan te brengen plateaus zijn "geen-stijlproof.
De heer Zuurbier wil graag nog iets horen over de trapleuning.
De heer Ter Heegde kan zich herinneren dat van de trapleuningen is gezegd dat degenen die daar
problemen mee hebben, gebruik kunnen maken van de lift.
De waarnemend voorzitter heeft zojuist van de raadsgriffier begrepen dat de definitieve plateaus in
week 34 zullen worden geplaatst en dat vanaf volgende week er tijdelijke voorzieningen zullen worden
geplaatst.
De heer Dijkstra wil nu er nog wat tijd in dit vragenhalfuurtje over is nog een vraag aan de burgemeester stellen. Bij de lift stond "out of order" en de vraag is hoe de mensen die vanwege het ontbreken van
een leuning geen gebruik willen maken van de trap, dan naar boven moeten komen.
De heer Ter Heegde heeft begrepen dat er gedurende een dag reparaties aan de lift hebben plaatsgevonden. Dit was aangekondigd en gold voor een en niet voor alle liften. Over het algemeen functioneren de liften goed en zijn deze als alternatief voorhanden.
DeheerArkeveld wijst aanvullend op het punt van het schoonmaken van de voorzieningen, wat naar
zijn mening nog wel wat te wensen overlaat.
De heer Appers beaamt dit punt.
De waarnemend voorzitter vindt dat er zich nu een discussie over het beheer van de garage en liften
ontwikkeld die voor dit moment wel wat ver voert. Zo'n punt kan in de commissie Stadsbeheer aan de
orde kan worden gesteld. Zij geeft de voorzittershamer hierna weer over aan de heer Ter Heegde.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.45 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 juni 2007.

