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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 27 april 2010 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66 (vanaf 19.47 uur)
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA
de heer T.W. Reijnders, VSP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD, demissionair
de heer J.W. de Boer, PvdA, demissionair
de heer C. Kwint, GroenLinks, demissionair

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer J.D. Koppelaar, raadslid

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft als eerste het
woord aan mevrouw Valent.
Mevrouw Valent geeft aan dat de raad op 19 januari 2010 heeft besloten € 50.000 beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de door een zware aardbeving getroffen bevolking van Haïti. Het ging om € 5
per inwoner van Heerhugowaard. Dat geld zou worden gestort worden op de rekening van VNG International. Is bij de gemeente al bericht binnengekomen dat het geld goed is aangekomen, maar nog belangrijker is of al bekend is waaraan het geld zal worden besteed. De PvdA vindt het belangrijk dat de
inwoners dit weten en vraagt daarom de fractie en de inwoners met regelmaat op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen van het project en de bestuurlijke wederopbouw van Haïti.
Verder waren er afgelopen zaterdag twee grote evenementen in Heerhugowaard. Rond het gemeentehuis was er 'Samen sterk’. Spreekster denkt dat veel mensen hebben genoten van de demonstraties
van het hoogheemraadschap, politie, EHBO, ambulance, reddingsbrigade, brandweer, reservisten en
mariniers. Heel veel vrijwilligers en medewerkers van verenigingen, organisaties en ook van de gemeente hebben gewerkt aan de voorbereiding en hebben van het druk bezochte evenement een zeer
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geslaagd evenement gemaakt. Volgens spreekster hebben de mariniers het grasveld op de hoek Zuidtangent-Westtangent beter achtergelaten dan zij dit hadden aangetroffen. Het is door hun rupsvoertuig
helemaal geëgaliseerd. In elk geval complimenten voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Het
was echt een geweldige dag. Wat had spreekster dat ook gegund aan de vele vrijwilligers en medewerkers van organisaties die zich hebben ingezet voor de Sport-, beweeg- en gezondheidsmarkt in en rond
de Waardergolf. Wat had spreekster het hun gegund om net zo’n geslaagd evenement te hebben. Hun
inzet, programma en het weer waren ernaar om er een geweldig evenement van te maken, maar helaas was de concurrentie van ‘Samen Sterk’ te groot. Daarnaast was er ook nog het schoolkorfbaltoernooi. Ook daar is spreekster geweest en dit evenement was zoals altijd, een groot succes. Er waren
wel 600 kinderen met al hun fans bij aanwezig. Zij hebben een geslaagde sportieve dag gehad. Zoals
spreekster zonet al zei. Vrijwil niemand kwam naar de Waardergolf. Al die mensen die daar zo hun best
hebben gedaan, zaten tevergeefs te wachten op mensen die wilden meedoen met hun geplande demonstraties, die informatie over hun vereniging kwamen halen, die zich warm konden maken om lid te
worden van hun vereniging. De gemeenteraad wil graag dat Heerhugowaarders meer gaan bewegen.
De vrijwilligers bij de Waardergolf wilden er alles aan doen om dit doel te realiseren, maar er kwam dus
bijna niemand naar die markt. Spreekster dacht toch echt dat er in 2006 een evenementencoördinator
was ingesteld om dit soort teleurstellingen te voorkomen. Voor alle genoemde evenementen moet toch
ook een vergunning worden aangevraagd, die dan toch automatisch bij de genoemde coördinator
langskomt, die dan op de evenementenkalender kijkt of er al niet iets anders is gepland. Hoe heeft dit
dan toch zo kunnen gebeuren en nog belangrijker lerend voor de toekomst is de vraag of de gemeente
dit wel voldoende in de hand heeft. Loopt de gemeente bijvoorbeeld het risico dat de millenniumdoelendag op 12 juni aanstaande concurrentie krijgt van een groot evenement bij de Waerdse Tempel of
dat bijvoorbeeld Lunadag gelijk wordt gepland met Mixtream? Spreekster weet dat deze evenementen
nu in juli en augustus zijn, maar wie weet hoe dat volgend jaar gaat lopen. Kortom heeft de gemeente
hiervan geleerd?
De heer Kwint zegt dat het bedrag op 3 februari jl. is overgemaakt. De vraag wat ermee gebeurt, is bij
de VNG uitgezet en deze reageerde direct met een bedankje voor de terechte vraag. Er komt een brief
naar alle Nederlandse gemeenten die hebben bijgedragen aan het VNG programma voor de gemeentelijke wederopbouw in Haïti. Hierin wordt uiteengezet welke activiteiten daarvoor worden uitgegeven.
De raad krijgt straks dus een brief, waarvan de wethouder aanneemt dat deze gewoon op de agenda
zal komen te staan.
Mevrouw Valent vraagt of hieraan in bijvoorbeeld de Stadsnieuws aandacht zal worden besteed.
Spreekster vroeg zojuist ook om communicatie met de inwoners.
De heer Kwint stelt voor de brief af te wachten en daarna te bezien wat daarmee zal worden gedaan en
op welke wijze deze in de publiciteit zal worden gezet.
Mevrouw Baijards beaamt dat het afgelopen zaterdag schitterende evenementen waren. Voor wat betreft de evenementenmarkt voor de vereniging Sport en Beweging was het bekend dat er ook een manifestatie Samen Sterk op het Stadsplein zou zijn. Vorige week was de week van de Sport en Sportservice NH heeft besloten het evenement toch door te laten gaan. De organisatie heeft zelf echt niet ervaren dat het een mislukking is geworden. Er zijn 250 tot 300 bezoekers geweest en de organisatie was
zeer tevreden. Het was mooi weer en er was tijd genoeg voor de mensen om zowel naar het Stadsplein
als naar de evenementenmarkt te gaan. Er was ook voor gezorgd dat bij regen alles binnen kon plaatsvinden, maar dat was niet nodig. Vanuit Sportservice NH heeft de wethouder meegekregen dat de
markt een succes was. Dergelijke evenementen zijn vaak in het voorjaar. Rond het komende weekend
is het Koninginnedag. Daarna is er het Hemelvaartweekend en Pinksteren. Daarna is het alweer de vakantietijd. Er moet dus ook wat concentratie plaatsvinden, omdat er niet zoveel weken beschikbaar zijn.
Hetgeen mevrouw Valent zojuist heeft geschetst, is niet overgekomen bij de organisatie.
Mevrouw Valent heeft zich gebaseerd op opmerkingen van deelnemers zelf. Zij begrijpt dat het ging om
de week van de beweging, maar blijft het jammer vinden dat het allemaal zo is samengevallen. Er zijn
denkt spreekster, toch genoeg weekenden in het voorjaar om het een en ander wat meer te spreiden,
maar het is uiteindelijk wel aan de organisaties zelf om daar al dan niet voor te kiezen.

vr. 27 april 2010/3

De heer Zuurbier geeft aan dat er nogal wat ongerustheid heerst bij de plaatselijke begrafenisverenigingen over het rouwcentrum aan de Dreef. Zij weten niet waar zij aan toe zijn. Bij een uitvaart van een
beetje omvang is het centrum al gauw te klein. Volgens de berekeningen is het een centrum voor
25.000 inwoners en daar zit de gemeente al ruim boven. Het is echter van belang om een uitvaart bij de
Laatste Eer op een nette manier binnen te ervaren en zouden er niet teveel mensen buiten behoeven
te wachten. Volgens de verenigingen is een uitbreiding of een verbouwing op een korte termijn van belang, maar waarom komt er vanuit de gemeente geen voorstel wat er moet gebeuren om zo de ongerustheid bij de verenigingen weg te nemen? Is het mogelijk om het uitvaartcentrum aan de Dreef uit te
breiden of is er een mogelijkheid voor een totaalplan aan de Krusemanlaan? Het CDA denkt dat er binnen korte tijd een goede oplossing moet komen om zo een eervolle laatste eer aan de inwoners te kunnen bieden en de ongerustheid bij de begrafenisverenigingen weg te nemen.
De heer De Boer wil in reactie op de opmerking dat verenigingen niet weten waar zij aan toe zijn, graag
eerst iets rechtzetten. Het is zo dat er onlangs een uitgebreid gesprek is geweest. De wethouder heeft
toevallig daarvan de afgelopen week een gespreksverslag gezien. De burgemeester heeft dat gesprek
voorgezeten. De verenigingen zijn uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. De heer Zuurbier
heeft gevraagd of de gemeente met een voorstel komt. Het is echter zo dat de verenigingen zelf met
een voorstel tot uitbreiding aan de Dreef zijn gekomen. Als de heer Zuurbier het collegeakkoord erop
zou nakijken, dan staat hierin een passage hierover. Het college is van mening dat er toekomstgericht
moet worden gekeken. De Dreef is hierom en om een aantal andere redenen niet voor uitbreiding geschikt en dat dit geldt voor het huidige uitgaanscentrum hoeft geen betoog. Het college ziet een totaalplan mogelijk bij de Krusemanlaan en als het aan het college ligt ook zo snel mogelijk. Er zijn natuurlijk
wel ondernemingen die de bouw moeten gaan uitvoeren. De mogelijkheden voor een goed, toekomstgericht voor de maat van Heerhugowaard toegerust uitvaartcentrum zijn er. Bij een combinatie met een
crematorium moet worden gedacht aan het terrein aan de overkant van waar nu Esdége Reigersdaal is
gevestigd, ook wel De Draai+ genoemd. Als de raad vanavond het nieuwe college installeert, kan zij op
korte termijn voorstellen over hetgeen de wethouder zojuist heeft gezegd, tegemoet zien.
De heer Zuurbier vraagt of de plaatselijke uitvaartverenigingen inbreng in het nieuwe rouwcentrum aan
de Krusemanlaan hebben en of zij daarin kunnen worden ondergebracht.
De heer De Boer geeft aan dat een participatiemodel te bedoeling is.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.41 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 25 mei 2010.

de raadsgriffier,

de voorzitter

