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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 maart 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, waarnemend raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
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 (vanaf 19.38 uur)
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
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer T.L. Mars, VVD
mevrouw A. Mulder, D66
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
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
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks

Afwezig:

de heer C.C. Mertens, HOP, raadslid
de heer R. Schoemaker, GroenLinks, raadslid
de heer S.H. Binnendijk, CDA, wethouder
de heer J.W. de Boer, PvdA, wethouder
de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent het vragenhalfuurtje en geeft als eerste het woord aan mevrouw Valent.
Mevrouw Valent heeft een vraag over de reconstructie kruising Westtangent-N242. In 2009 is er een
voetpad aangelegd langs de Westtangent richting het strand van Luna ter hoogte van plandeel III Stad
van de Zon, waar meerdere partijen waaronder de HOP om hadden gevraagd. Tot die tijd moesten de
voetgangers over het fietspad lopen, wat zeker bij mooie weer gevaarlijke situaties opleverde met veel
fietsers en voetgangers tegelijkertijd op dit pad. De raad was destijds erg blij met de aanleg van dit
voetpad. Op 16 februari jl. was er een informatiebijeenkomst over de reconstructie van genoemde kruising . Tot spreekster haar verbazing was het voetpad langs de Westtangent naar het strand van Luna
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niet ingetekend. Op vragen hierover werd door ambtenaren van de provincie aangegeven dat de voetgangers natuurlijk ook op het fietspad konden lopen, maar dan is men echter weer terug bij af. Spreekster heeft haar vragen op een vragenformulier geschreven en per email is geantwoord dat in de plannen zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de voetgangersroute. Dit antwoord stelt haar niet
gerust. Er is nu een verbinding via Butterhuizen met het strand van Luna, waardoor er een heel mooi
rondje is ontstaan via de Westtangent. Spreekster denkt dat veel mensen hiervan gebruik zullen maken. Er zijn ook andere rondjes, maar die zijn veel groter. Daarnaast is er straks nog een extra doelgroep, namelijk de patiënten en medewerkers van het MCA. De gemeente heeft aangegeven dat de locatie in Heerhugowaard in een groene omgeving ligt, waarbij het strand van Luna dichtbij is, maar zij
moeten er dan wel kunnen komen. Spreekster heeft twee vragen. Kan het college actie ondernemen
richting de provincie om zeker te stellen dat genoemd voetpad na de reconstructie van genoemd kruispunt weer terugkomt? Kan het college de plannen nog eens nauwkeurig door een deskundige laten bestuderen om te bezien of er gezien de vestiging van het MCA nog andere voetpaden bij zouden moeten
komen.
Mevrouw Baijards geeft aan dat het voetpad wat net langs de Westtangent ligt, gewoon blijft liggen.
Daarover kan geen misverstand bestaan. Er ligt nu een fiets/voetpad door het Park van Luna. Het college zal zich er sterk voor maken dat dit pad daar blijft c q terugkomt, omdat er nieuwe ontwikkelingen
zijn aan de overkant van Westtangent, met name in de vorm van het MCA. Het zou inderdaad een heel
mooie wandeling zijn om naar het Park van Luna te gaan. Voor wat betreft de omgeving van het ziekenhuis zelf is het zo dat de gemeente aan de gang gaat om dit stedenbouwkundig en landschappelijk
heel mooi in te passen. De wensen van het ziekenhuis zijn wellicht bekend; healing en environment. De
gemeente gaat dit hopelijk samen met het ziekenhuis uitwerken, waarbij uiteraard aan voetpaden zal
worden gedacht.
Mevrouw Valent neemt aan dat het college zal kijken naar voetpaden aan beide kanten van de weg en
de aansluiting op elkaar, zodat men op een leuke manier van de ene naar de andere kant kan lopen.
Mevrouw Baijards geeft aan dat bij de ontwikkelingen uiteraard voetpaden zullen komen.
De heer Brau zegt dat er gelukkig heel veel goed gaat in de communicatie naar de inwoners van Heerhugowaard. Een enkele keer constateert spreker dat sommige zaken beter kunnen worden gecommuniceerd. Er bereikte hem een vraag van een inwoner over de website van de gemeente Heerhugowaard. Deze vraag van de enigszins in paniek zijnde persoon, ging over de communicatie van het plan:
het Swannerhof. Op de gemeentelijke website is hierover een prachtig artikel te lezen. Echter dit doet
de lezer vermoeden dat de ontwikkeling van dit plan al een vaststaand feit is; een ontwikkeling die niet
meer tegen kan worden gehouden zonder ook maar een verwijzing naar een toekomstige besluitvorming van de gemeenteraad. Spreker vraagt of het mogelijk is om in de communicatie op de website dit
voortaan te verduidelijken of te verwerken? Het kan met een simpele zin. Deze vraag geldt overigens
ook voor de herontwikkeling van de Olmenlaan. Daar bleek opeens een aantal varianten hiervan spontaan van de website verdwenen te zijn zonder dat er ook maar iemand iets van wist. Verduidelijking zou
een hoop ergernis voorkomen en ook meer duidelijkheid verschaffen aan de lezer.
De heer Kwint geeft aan dat de heer Brau gelijk heeft. De gemeente wil burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij het stadium van planvorming, maar dit is wel heel erg vroeg. Het plan is zelfs niet in het college geweest. Wat dat betreft verdient het geen schoonheidsprijs dat er geen zinnetje bijstaat welke
status het plan heeft. Dit moet alsnog worden toegevoegd. De heer Brau kent de procedure rondom
binnenstedelijke locaties. Als het gaat om een locatie die niet wordt ontwikkeld vanuit de gemeente als
initiatiefnemer zal de ontwikkelaar zelf voor draagvlakmoeten zorgen. De wethouder zal in elk geval uitzetten dat ervoor zorg wordt gedragen dat er een zin wordt toegevoegd, dat de besluitvorming nog
moet plaatsvinden en in dit geval ook zelfs nog binnen het college. Bij het proces over de Olmenlaan is
de wethouder zelf niet, maar is zijn collega De Boer betrokken geweest. Hij is niet aanwezig en kan de
vraag waarom de varianten zijn weggehaald, dan ook nu niet beantwoorden. De aandacht echter van
de heer Brau voor de website is duidelijk overgekomen en dat zal hij overbrengen richting de afdeling
Communicatie.
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De heer Brau dankt voor de beantwoording. Hij weet zeker dat de toevoeging heel wat ergernis zal
voorkomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur het vragenhalfuurtje.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 april 2011.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

