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RAADSLID

Raadsleden wonen in
Heerhugowaard.
In de rubriek ‘De plek van het
raadslid’ gaan ze naar een plek
die voor haar of hem
bijzonder is.

Agenda commissievergadering
Raadscommissies september
Heerhugowaard kent drie adviescommissies: Mens en Samenleving
(MS), Stad en Ruimte (SR) en Meespraak en Communicatie (MC). De
vergaderingen van deze commissies vinden plaats in de raadzaal in het
gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur. De volledige agenda’s met de
stukken zijn in te zien op gemeentebestuur.heerhugowaard.nl
Bij deze commissievergaderingen kunt u inspreken over een onderwerp dat
die avond op de agenda staat of over een onderwerp dat niet geagendeerd
is. Wilt u inspreken, meld dat dan graag vooraf bij de raadsgriffie (tel.14072/
e-mail: griffie@heerhugowaard.nl). Voor tips en inspreekregels zie de
website: gemeentebestuur.heerhugowaard.nl onder:
‘U bent aan zet’ --> ‘Inspreken’.

Commissie Stad en Ruimte, dinsdag 10 september
Kredietaanvraag cameratoezicht publieke ruimten Huis van
Heerhugowaard
Het camerasysteem voor de beveiliging van bezoekers, medewerkers
en eigendommen in het gemeentehuis (Huis van de gemeente)
raakt verouderd. Ook is het aantal camerapunten te beperkt. Om het
camerasysteem up-to-date te maken wordt de gemeenteraad gevraagd
daarvoor een bedrag van € 50.000,-- tet beschikking te stellen.
Wijziging Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht
Het verlenen van vergunningen voor evenementen binnen het
beheersgebied van Recreatieschap Geestmerambacht en het toezicht
daarop is toe aan herziening. Voorgesteld wordt om de bevoegdheid van het
verlenen van evenementenvergunningen bij de gemeenten neer te leggen.
Oprichten beheerstichting Natuurpark Geestmerloo
In 2019/2020 wordt als nieuw onderdeel van het recreatiegebied
Geestmerambacht, het Natuurpark Geestmerloo aangelegd. Het beheer en
onderhoud daarvan komt in handen van Natuurbegraafplaats Geestmerloo
B.V. Om dit te regelen wordt een beheerstichting opgericht.

Schrijverswijk
‘Mijn man en ik wonen sinds ons
huwelijk in deze wijk en het bevalt
ons hier prima. Het is een rustige,
groene wijk en lekker centraal
in Heerhugowaard. We hebben
bijvoorbeeld Centrumwaard en
Middenwaard binnen handbereik.

En ook het station is op loopafstand.
Mijn man en oudste dochter reizen
iedere dag met de trein en lopen
naar het station. Kortom, ideaal
wonen hier. Ik zou zo gauw niet
weten wat ik in deze wijk mis.’

Trijntje Johanne Visser (45)
ChristenUnie
Gehuwd, twee dochters
van 17 en 15 jaar)
Woont in Heerhugowaard
sinds 1995

De visie van VVD

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Van rijkswege is de rechtpositie van raads- en commissieleden op vele
punten gewijzigd en aangevuld. Dat heeft een zodanige invloed op de
plaatselijke rechtspositieverordening, dat daarvoor een geheel nieuwe
verordening wordt voorgesteld.

Kan jij nog wonen in
Heerhugowaard

De VVD vindt het belangrijk dat
Heerhugowaard blijft bouwen voor
alle mogelijke doelgroepen. Dat
heeft resultaat, want op diverse
plekken zien we nieuwe woningen
verrijzen in Heerhugowaard.
De grote uitdaging is een
toekomstbestendig en divers
woningaanbod. We bouwen
mooie woonwijken. Voor onze
ouderen bouwen we wat de VVD
betreft meer bungalows. Ook
appartementen zijn nodig, vooral

Zienswijzen 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD HN
Het bestuur van de GGD stelt een voor 2019 tweetal begrotingswijzigingen
t.b.v. haar organisatie. De gemeenteraad is in de gelegenheid daarover
zienswijzen aan de GGD over te brengen.

rondom het Stadshart en het station.
Heerhugowaard bouwt een gezonde
mix tussen sociale huurwoningen,
goedkope koopwoningen, middel
huur en duurdere appartementen.
Iedereen moet een thuis vinden in
Heerhugowaard.
De VVD is blij met de actieve inzet
van de gemeente Heerhugowaard
en alle projectontwikkelaars die
nieuwe plannen realiseren. Zo
gaan er mogelijk bedrijfspanden
omgebouwd worden. Daarmee
krijgen jongeren een kans om uit
huis te gaan en krijgen we ook
woningen voor internationale
studenten vlakbij onze opleidingen.
Zo combineert Heerhugowaard
goede voorzieningen met
een goede bereikbaarheid en
woonruimte

Initiatiefvoorstel D66 aanpassing Verordening Winkeltijden
Heerhugowaard
In het initiatiefvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen
met het opheffen van het verbod voor winkels om open te zijn op Eerste
Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag en daarvoor de
Verordening Winkeltijden aan te passen.

Commissie Mens en Samenleving,
dinsdag 17 september

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Het is toch eigenlijk te gek voor
woorden dat starters geen
huis meer kunnen kopen, dat
huurwoningen niet beschikbaar
zijn en dat ouderen niet de kans
hebben om door te stromen naar
een appartement of een bungalow.
Woningbouw is een groot en urgent
probleem.

Opheffen geheimverklaring diverse ontwikkellocaties
Begin dit jaar heeft de gemeenteraad geheimhouding opgelegd van
een lijst met mogelijke bouwontwikkellocaties. Inmiddels zijn enkele
ontwikkeltrajecten aangegaan met initiatiefnemers die die voornemens zijn
een deel van deze locaties tot ontwikkeling te brengen. Voor die locaties
wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen.

Discussiestuk JeugdzorgPlus
De zorg voor jeugd en jongeren is sinds enige tijd een integrale
verantwoordelijkheid voor gemeenten. Onderdeel daarvan is de
Jeugdzorgplus (24 uurs opvang van jongeren in gesloten accommodaties),
die met 18 gemeenten samen in deze regio wordt georganiseerd.
Onderzoek stelt dat de gemeenteraden zich te weinig daarbij betrokken
voelen. Van de notitie wordt verwacht dat een discussie over dit onderwerp
kan bijdragen tot een betere gezamenlijke bovenregionale visie op de
randvoorwaarden voor die goede zorg.

Falco Hoekstra
Fractievoorzitter VVD
www.vvd.heerhugowaard.nl
falcohoekstra@gmail.com

Initiatiefvoorstel D66 inzake burgerhulpverleners en AED’s
De overlevingskans in Heerhugowaard bij een hartstilstand kan worden
vergroot. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld een dekkend
netwerk van AED’s en burgerhulpverleners te realiseren en daarvoor geld
beschikbaar te stellen.

Commissie Meespraak en Communicatie

Voor deze commissie is in september nog geen agenda beschikbaar.

