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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 maart 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, waarnemend voorzitter
de heer J.M. Hoogland
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, VVD,
de heer A.J. Botman, CDA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw J.G. Güse, CDA
mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer T.L. Mars, VVD
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, VVD
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA
de heer C. Zijlmans, Burgerbelang

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer R.J. Piet, CDA

Afwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
de heer C. Kwint, GroenLinks, raadslid
de heer C.C. Mertens, HOP, raadslid
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD, raadslid
de heer J.G.H.M. van den Heiligenberg, GroenLinks, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De waarnemend voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft het woord aan de
heer Appers.
De heer Appers zegt dat de aanleg van de fietstunnel onder de N242 ter hoogte van het BP tankstation
Heerhugowaard-Zuid richting Alkmaar zou worden gestart op het moment dat de reconstructie van de
N242 is gerealiseerd. Aangezien deze reconstructie zo goed als afgerond is, is de vraag wanneer wordt
gestart met de aanleg van deze fietstunnel. De HOP wil het fietsklimaat zo goed mogelijk houden en
vindt het dan ook van groot belang dat de fietsverbinding met Alkmaar zo goed en zo kort mogelijk is.
Nu moeten vele fietsers elke dag weer een omweg maken. De fractie vindt dat deze omweg niet langer
dan noodzakelijk in stand moet blijven en zou daarom graag zien dat de fietstunnel snel wordt gerealiseerd.
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De heer De Boer kan heel kort zijn. Het gaat om een provinciale aangelegenheid. De provincie heeft
gemeend omdat zij niet tot overeenstemming over de prijs konden komen met de aannemer Heijmans,
de overeenkomst voor de tunnel uit de opdracht N242 te moeten halen. Er zijn vervolgens voorbereidingen getroffen voor een traditioneel contract. De aanbestedingsprocedure met de Europese spelregels zijn gepland voor de zomer 2008. De planning is een start van de uitvoering na de zomer 2008 en
de opening van de tunnel is gepland medio 2009.
De heer Appers vindt dit toch min of meer een geruststellend bericht. Er hadden de fractie andere berichten bereikt. Het doet haar goed dat de tunnel alhoewel later dan gepland, er toch komt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.35 uur het vragenhalfuurtje.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 april 2008.

de raadsgriffier,

de voorzitter
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