vr. 28 september 2010/1

Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 september 2010 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco raadsgriffier
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
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 M.H. Kruijer, GroenLinks
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland
mevrouw M. Troostwijk, PvdA
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks

Wethouders

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer S.H. Binnendijk, CDA
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

Afwezig:

de heer R.K. Appers, HOP, raadslid
de heer N. Kevik, VSP, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
de heer T.W. Reijnders, VSP, raadslid
de heer R. Schoemaker, GroenLinks, raadslid
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA, raadslid
de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft als eerste het woord aan de heer Mertens.
Mevrouw Van Ling geeft aan dat het CDA heeft geconstateerd dat er nabij de nieuwe rotonde Oosttangent/Krusemanlaan geen wegwijzers voor fietsers staan. Fietsers komende vanaf het fietspad langs de
Oostertocht kunnen dus niet zien welke kant zij opmoeten als zij naar Obdam of naar De Noord willen.
Ook is het voor fietsers die vanuit Obdam komen niet duidelijk dat men via het fietspad langs de Oostertocht naar Heerhugowaard-Zuid en het mooie Poldermuseum kunnen. Ditzelfde geldt voor de fietsers vanuit de tegenovergestelde richting. De fractie vindt dit een gemiste kans. Aangezien Heerhugowaard een fietsgemeente aan het worden is, is het duidelijk aangeven van de route heel verstandig en
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het maakt het verkeer ook nog wat veiliger. Weet het college dat de wegwijzers ontbreken? Zo ja,
waarom is er nog geen actie ondernomen om deze alsnog aan te brengen? Zo nee, wil het college hier
dan zo spoedig mogelijk werk van maken?
De heer Binnendijk zegt dat zoals mevrouw Van Ling al heeft aangegeven, de rotonde nog vrij vers is.
De wethouder gaat er vanuit dat bij de nadere afwerking van de rotonde ook het plaatsen van de aanwijsborden voor fietsers nog zal plaatsvinden. Hij zal het in elk geval even met de ambtelijke organisatie
opnemen om ervoor te zorgen dat de plaatsing snel zal plaatsvinden.
Mevrouw Van Ling geeft aan dat haar fractie hoopt dat de plaatsing zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden, zodat de toeristen in Heerhugowaard kunnen genieten van het mooie, aangelegde fietspad langs
de Oostertocht en de natuur die zich daar nu ontwikkelt. Het CDA wacht het af.
Mevrouw Mulder haar eerste vraag sluit wat aan bij de vraag van het CDA over de wegwijzers. Na de
informatieavond over de Archeologienota in het Poldermuseum kwam D66 tot de ontdekking dat het
college er erg weinig aan doet om het enige Heerhugowaardse museum via de tot zijn beschikking
staande informatiekanalen te promoten. Zo is er geen richtingaanwijzer naar het museum te vinden.
Verder komt op de gemeentelijke website het museum alleen voor als trouwlocatie en is in de gemeentegids samen met een secretariaatsadres hetzelfde te vinden, maar over het museum is er geen informatie of zelfs maar een link te vinden. De gemeente zou trots op het Poldermuseum moeten zijn. D66
vraagt het college dan ook waarom genoemd museum in het kader van cultuur, educatie en historie
geen plaats heeft gekregen via bovengenoemde informatiekanalen? Ziet het college mogelijkheden om
deze omissie voor het jaar 2011 te verhelpen? Kan het college ervoor zorgen dat er in het jaar 2011 in
het Stadsnieuws een artikel aan genoemd museum zal worden gewijd om de inwoners daar naartoe te
trekken?
De tweede vraag gaat over een toezegging die wethouder De Boer heeft gedaan. Tijdens de raadsvergadering van 27 april jl. deed deze een toezegging bij het voorstel “Voorbereidingsbesluit Schoorllaan/
Leekstraat/Hornstraat”. Deze hield in dat de wethouder ervoor zou zorgen dat er onder de huidige bewoners van genoemde straten een inventarisatie zou worden gedaan over het wel of niet toestaan van
een dakopbouw. Hij zei toen dat dit minimaal twee maanden of zoveel korter zou duren. Dat was volgens zijn eigen woorden een toezegging. Inmiddels heeft de wethouder er na deze toezegging vijf
maanden overheen laten gaan om tot de beloofde inventarisatie te komen en van een uitslag is nog
niets bekend. Is de genoemde inventarisatie inmiddels gedaan en wanneer denkt de wethouder deze
dan voor te leggen aan de commissie Stadsontwikkeling?
De heer Dickhoff gaat in op de eerste vraag van D66 over het Poldermuseum. De wethouder heeft naar
de informatiekanalen gekeken. Er zijn voor het langzaam verkeer verwijzingsborden met een tweetal
routes aangegeven. De ene begint bij de hoek Middenweg/Basserhof/Middenwaard en de andere begint bij de kruising Rustenburgerweg/Jan Glijnisweg. Het gaat hierbij om de palen voorzien van de
blauw/witte banden met witte uithangers met rode teksten. Het langzame verkeer, waaronder onder
andere de fietsers, kan dus zo bij het Poldermuseum komen. De wethouder wil hierbij aangeven dat de
afdeling Wijkbeheer nu bezig is met het schrijven van een nieuwe beleidsnota voor alle bewegwijzering
in Heerhugowaard voor zowel het langzame als het gemotoriseerde verkeer. Deze nota zal hoogstwaarschijnlijk begin 2011 aan de raad worden aangeboden. Over de informatie over het Poldermuseum
zelf op de website is het zo dat de wethouder hier vanmiddag nog even naar heeft gekeken. Er zijn dit
jaar 18 verwijzingen op de gemeentelijke website opgenomen. Via de knop VVV komt de bezoeker automatisch bij de website van het Poldermuseum. Op de opmerking dat de gemeente niet trots zou zijn
op het museum wil de wethouder enige nuancering aanbrengen. In de commissievergadering is de Nota “Naar buiten” aangenomen en een van de vier speerpuntprojecten is het Poldermuseum. De gemeente wil volgens de wethouder dus heel veel aandacht aan genoemd museum geven in combinatie
met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Voor de verdere invulling hiervan wil de wethouder
verwijzen naar blz. 42 van genoemde nota.
Mevrouw Mulder wil de wethouder meegeven dat mensen komend vanuit Alkmaar die naar het Poldermuseum willen, nergens een verwijzing kunnen vinden, terwijl dit er volgens spreekster wel bij hoort.
Heerhugowaard is immers niet alleen voor zichzelf bezig, maar ook voor het toerisme van buitenaf. Er
zou bij de rotonde iets moeten staan, maar dit staat er niet.
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De heer Dickhoff heeft ook gezegd dat er voor het langzame verkeer verwijzingen staan. Er komt begin
volgend jaar een nieuwe nota, waarin dit punt voor het gemotoriseerde verkeer wordt meegenomen.
Mevrouw Mulder haar fractie wacht dit rustig af. Via de Nota “Naar buiten” weet spreekster dat er het
een en ander in staat wat het college met het Poldermuseum van plan is, maar bekend is ook dat er
maar heel weinig bezoekers naar het museum komen. Daarom ziet D66 graag dat er een keer een artikel in het Stadsnieuws zal worden gewijd aan wat genoemd museum inhoudt, doet, enz. Hierop is de
wethouder echter nog niet ingegaan.
De heer Dickhoff meent dat hij hierop wel is ingegaan. De gemeente wil juist het Poldermuseum meer
bekendheid geven, niet alleen als een soort “oudheidskamer”, maar ook uitbreiden als informatiecentrum in het kader van duurzaamheid én in het kader natuur- en milieueducatie.
Mevrouw Mulder begrijpt dit, maar…
De voorzitter kapt de discussie af. Er zijn slechts twee termijnen in dit vragenhalfuurtje. De voorzitter
geeft wethouder De Boer het woord voor een beantwoording van de tweede vraag van D66.
De heer De Boer zegt dat mevrouw Mulder gelijk heeft dat de wethouder op 27 april 2010 een toezegging heeft gedaan. Toen de wethouder de vraag las, was hij verbaasd dat het punt nog niet was afgerond. Omstreeks eind april heeft het college een verfijning van de portefeuilles doorgevoerd. Dat wil
zeggen dat de omgevingsvergunningen naar collega Binnenwijk zijn gegaan. De wethouder heeft hem
vanmorgen gevraagd wat er met zijn toezegging is gedaan. Er is kennelijk tijdens de overdracht iets
misgegaan. Het college heeft vandaag de vraag uitgezet. Beide wethouders hebben nog geen antwoord. De wethouder zegt echter toe dat de vraag van D66 zo snel mogelijk zal worden beantwoord,
als bekend is hoe het zit. Als het college met duizend dingen bezig is, gaat er echter wel eens iets mis.
De wethouder is wel blij dat mevrouw Mulder de vraag heeft gesteld. Er mag geen misverstand over
bestaan dat de inventarisatie al lang had moeten plaatsvinden. Het is gewoon misgegaan.
Mevrouw Mulder kan zich voorstellen dat er bij het overdragen van een bepaald beleidsonderdeel iets
mis gaat, maar zij vindt het ook wel wat goedkoop.
De heer De Boer vindt het evenals zijn collega Binnendijk vervelend, maar zij proberen het zo snel mogelijk op te lossen. D66 krijgt ook zo snel als mogelijk bericht.
Mevrouw Huijboom zegt dat zij ook een vraag voor het vragenhalfuurtje heeft aangeleverd.
De voorzitter constateert dat deze vraag niet is ontvangen. Officieel kan deze aan de ene kant dan nu
niet aan de orde worden gesteld, maar aan de andere kant zijn er raadsleden die er wel benieuwd naar
zijn. De voorzitter stelt voor de vraag te behandelen, maar vraagt daarbij tegelijkertijd iets meer vrijheid
voor het college om aan te geven erop terug te komen als beantwoording heel ingewikkeld zou zijn. Hij
begrijpt dat de raad zich hierin kan vinden.
Mevrouw Huijboom denkt dat het antwoord op haar vraag niet ingewikkeld is. Op 24 juni 2010 heeft de
raad een motie aangenomen die de ChristenUnie had ingediend. Deze ging over het mogelijk maken
van een starterslening voor inwoners van Heerhugowaard. De raad heeft de motie aangenomen, omdat
men alle mogelijkheden wil benutten om starters te helpen aan een woning te komen. Wethouder De
Boer heeft toegezegd om een quick scan te laten uitvoeren om de mogelijke effecten op de korte en
lange termijn met betrekking tot de mogelijkheden van een starterslening binnen Heerhugowaard te
onderzoeken. Deze quick scan kon volgens de wethouder vrij vlot worden uitgevoerd. Spreekster heeft
kort geleden statistieken ontvangen, waaruit de verkoopcijfers van appartementen in Nederland, de regio Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard duidelijk worden. Landelijk is de verkoop stabiel. De prijzen stijgen zelfs licht. In de regio Alkmaar stijgen de verkopen en daalt de prijs. In de gemeente Alkmaar kent men wel een starterslening. In Heerhugowaard stijgt de prijs van appartementen licht, maar
daalt de verkoop flink. Het gaat om verontrustende cijfers. Het is nog steeds crisis. Iedereen kan de
bordjes bij de huizen zien staan. Zelfs bij de goedkoopste appartementen hebben de mensen net tekort
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geld. Spreekster vraagt of genoemde quick scan is uitgevoerd en wat de resultaten ervan zijn. Als de
quick scan niet is uitgevoerd, is de volgende vraag logische vraag, wanneer deze zal worden uitgevoerd? De ChristenUnie vindt het een heel belangrijke voorziening. Spreekster heeft de statistieken bij
zich en nodigt iedereen die geïnteresseerd is, uit deze in te kijken.
De heer De Boer was gisteren in het Provinciehuis met collega Baijards, waarbij is gesproken over de
regionale Woonvisie. Er is een motie aangenomen over een provinciaal refilling fund. Het college is bezig om te kijken of er behoefte is en dat laatste is maar de vraag. Een starterslening wil namelijk nog
niet altijd zeggen dat deze altijd gunstig is voor een starter. Wellicht ook met de contacten die er in de
regio en met de provincie zijn, verwacht de wethouder de komende weken wel iets in combinatie aan
de raad te kunnen presenteren. Hij heeft altijd al gezegd dat een gemeente zoiets niet alleen kan doen.
Er wordt dus aan gewerkt en het is bijna klaar.
Mevrouw Huijboom vindt hetgeen de wethouder heeft gezegd, fijn om te horen. Het is inderdaad voor
de regio belangrijk, maar de gemeente Alkmaar kent al een starterslening. Het zou heel goed zijn als
Heerhugowaard zou aanhaken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.52 uur het vragenhalfuurtje.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 23 november 2010.
de raadsgriffier,

de voorzitter

