week 41 september 2019

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 raads/commissievergadering
Oktober

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’.

Raadsvergadering, dinsdag 8 oktober
Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
De raad bespreekt het ontwerp voor de fusie van de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard .

Commissie Meespraak en Communicatie op
donderdag 10 oktober
Raadsvoorstel bestuursopdracht democratische vernieuwing
Afgelopen raadsperiode heeft in het teken gestaan van het luisteren naar de
samenleving om zo te ontdekken wat de samenleving zelf kan doen en waar
gefaciliteerd of gestimuleerd moet worden. In aansluiting op deze ambitie is
de bestuursopdracht samengesteld.
Initiatiefvoorstel Winkeltijdenwet
De fractie D66 stelt voor om winkeliers in Heerhugowaard de vrijheid
te geven zelf te bepalen of zij op nationale feestdagen hun winkel open
stellen. Voorgesteld wordt het verbod op openstelling op Eerste Paasdag,
Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag uit de verordening Winkeltijden
Heerhugowaard 2013 te halen.

Commissie Mens en Samenleving en Stad en Ruimte
op dinsdag 15 oktober
(Er is dit keer sprake van een gecombineerde vergadering van de commissie
MS en SR omdat te weinige agendapunten zijn samengebracht)

Van Santenlaan
‘Op de foto loop ik met Beer in het
parkje dat grenst aan het wijkje
Van Santenlaan, waar ik sinds
1996 woon. Het wijkje is onder
architectuur gebouwd, zoals dat
heet. Het zijn allemaal bungalows, in
dezelfde stijl.
Ja, het is hier heel prettig wonen.
Het is één groot woonerf. Rustig
vooral. De meeste mensen zijn
ook al wat ouder. Nu de kinderen
de deur uit zijn, hebben we wel erg
veel ruimte in huis. Dus hebben mijn
vrouw en ik wel eens gedacht over

verhuizen naar iets kleiners. Maar
dat valt niet mee.
Ik vind dat we als gemeente dit
soort wijkjes moeten koesteren. Het
Larixplantsoen, het Fabritiuspark,
de Omring. Ik vind het pareltjes van
Heerhugowaard. De kern van de
pareltjes zijn de mensen die met
elkaar fijn wonen. Dat gevoel, die
binding, kent iedereen als ze ergens
langer met plezier wonen. Dat zijn
de gevoelens die ook in Langedijk,
Sint Pancras en Koedijk leven.
Die moeten we, als we straks zijn

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Liefde is…
Jezelf durven zijn
Luisteren naar elkaar
Respect en mededogen hebben
Samen de problemen oplossen
Er voor elkaar zijn

gefuseerd, ook koesteren. En dat
geldt ook voor Centrumwaard en
eigenlijk voor alle wijken en kernen.
Daarbij besef ik mij dat, wat in het
programma van Senioren staat, ook
mijn wensen zijn: fijn wonen, dichtbij
voorzieningen, in de wetenschap dat
we allemaal ouder worden.

Raadsvoorstel Gedragscode AVG raad en griffie
De verwerking van persoonsgevoelige informatie door of namens de
gemeenteraad moet voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Door middel van de vast te stellen
gedragscode wordt door de gemeenteraad voor wat betreft zijn eigen
administratie formeel uitvoering aan de AVG gegeven. De commissie wordt
gevraagd de raad hierover te adviseren.
Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
gemeentebestuur.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te
volgen via onze website gemeentebestuur.heerhugowaard.nl

Samenstelling gemeenteraad

De visie van D66
FusieLangedijk en
Heerhugowaard

Willem-Jan Mandersloot
(63 jaar)
Senioren Heerhugowaard
Woont sinds 1996 in
Heerhugowaard

Raadsbegroting 2020
In deze commissievergadering is er gelegenheid voor de commissieleden
om eventueel nagekomen technische vragen over de conceptraadsbegroting te stellen.

Op wie je altijd kunt vertrouwen
Samen smelten tot één kern
Voor de toekomst
Michael Feelders
Fractievoorzitter
duintop@yahoo.com
www.heerhugowaard.d66.nl

Fractie

Zetels

H.O.P.
Senioren Heerhugowaard
VVD
CDA
D66
PvdA
GroenLinks
Nederland Duurzaam
ChristenUnie
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