week 45 november 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.

Commissievergaderingen november
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 commissievergadering 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’.
Voor de commissie MC is in november op dit moment nog geen agenda
beschikbaar.

Commissie Stad en Ruimte, dinsdag 5 november

Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord
Heerhugowaard neemt met 17 andere gemeenten en de provincie deel in
deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad is gevraagd een
zienswijze te geven over een voorgestelde begrotingswijziging van deze
organisatie.

Commissie Mens en Samenleving,
dinsdag 12 november

Middenwaard
‘Ik hou van winkelen en dat doe
ik graag in Middenwaard. Je hebt
hier een grote verscheidenheid
aan winkels. Je kunt hier terecht
voor een chique avondjurk, maar
ook voor de frutsels van de Big
Bazar zal ik maar zeggen. Je kunt
het winkelen prima combineren
met even lekker kletsen in een van
de horecazaken. En het is prima
bereikbaar: voor mensen buiten
Heerhugowaard met de bus vanuit
bijvoorbeeld Alkmaar, het station
op loopafstand en er is voldoende
parkeergelegenheid voor fietsers
en auto’s. Dit deel van de stad,

maar ook Centrumwaard met zijn
andere eigen karakter, vergroten de
leefbaarheid van Heerhugowaard,
vind ik.
Ik denk wel dat er nog kansen zijn
om het Middenwaard bruisender
te maken. Een kunstmarkt, een
brocante markt. Ik zou het leuke
evenementen vinden. De nacht- en
streekmarkten hier vond ik ook heel
leuk, maar die zijn volgens mij ter
ziele.
En ik zal in de raad de vergroening
langs de Zuidtangent eens aan
de orde stellen. Dat is nu wel erg
versteend. Vergroening is ook goed

voor de hittestress.
Ik zie ook kansen als Heerhugo
waard en Langedijk straks één
gemeente zijn. Het zou leuk en
goed zijn om op een of andere
manier een link te leggen tussen
bijvoorbeeld de Broekerveiling en
onze winkelcentra.’
Jolanda van Ling (54)
CDA
Woont sinds 2006 in
Heerhugowaard
Gehuwd

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

De wereld warmt razendsnel op, het
klimaat verandert. Het is dan ook
5 over 12. Het tij kan nog gekeerd
worden maar dan moeten wij niet
te lang wachten. Anders worden de
gevolgen voor onze kinderen erg
groot.
De aarde hebben we in bruikleen
en daar moeten we zuinig op zijn.
Niks doen is geen optie. Wij hoeven
landelijk beleid niet af te wachten.
In Heerhugowaard zouden we
alvast kunnen beginnen met enkele
maatregelen zoals:

1. CO2 terugbrengen
Dit kan door het bos te
beschermen en bomen
aanplanten
2. Energie besparing in en rondom
het huis.
3. Nieuwe energie.

Herbenoeming leden en voorzitter commissie bezwaarschriften
Enkele leden van de commissie voor bezwaarschriften van Heerhugowaard
stellen zich beschikbaar voor een volgende zittingstermijn.
Begroting Veilig Thuis 2020 en verdeelsleutel
De gemeenschappelijke organisatie Veilig Thuis (bestrijden kinder
mishandeling en huiselijk geweld) vraagt via een begrotingswijziging om
aanvulling van hun budget voor 2019 en de komende jaren.

Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard
De regeling waarbij de ambtenaren van Heerhugowaard en Langdijk tot
één organisatie vormen, moet op een enkel punt aangepast worden. De
gemeenteraad moet daarvoor toestemming geven.

4. Circulaire economie.
Afval is de nieuwe grondstof.
5. Fair Trade
Eerlijke producten gebruiken
voor een eerlijke prijs.

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023
Met deze kadernota geeft de gemeenteraad richting aan het veiligheids
beleid tot 2023. Onder meer worden daarbij prioriteiten aangegeven.

Veel doen we al in Heerhugowaard,
maar we kunnen nog veel meer
doen. Binnenkort gaat de raad
praten over de Groenvisie en
de Regionale Energie Strategie.
De ChristenUnie zal daarbij
bovenstaande pijlers onder de
aandacht brengen. Als wij werk
gaan maken van de 5 pijlers dan
kan de klok terug van 5 over 12 naar
5 voor 12.
Uiteraard kunnen we dit niet bij een
groep neerleggen maar zal iedereen
een steentje moeten bijdragen.
Zodat we samen het goede kunnen
zoeken voor de generatie na ons.

Initiatiefvoorstel “Invulling regionale raadsavonden
en informatievoorziening
De zeven gemeenteraden binnen de Regio Alkmaar willen meer grip op en
betrokkenheid met deze regio-organisatie. Daarom hebben de gezamen
lijke raden een initiatiefvoorstel opgesteld om aan die behoefte uitvoering te
geven.

Fusie Stichting De Blauwe Loper
De stichtingen Atrium en De Blauwe Loper zijn organisaties die in Langdijk,
Heerhugowaard en Alkmaar respectievelijk 5 en 8 basisscholen beheren.
Om de (onderwijs)voorzieningen van nul tot en met 12 jaar op een goede
manier in stand te houden, willen deze stichtingen fuseren. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

De visie van ChristenUnie
KLIMAAT

Afhandeling moties Jongerengemeenteraad
De jongerengemeenteraad die dit jaar op 11 februari is gehouden, heeft een
achttal moties opgeleverd voor het ‘echte’ gemeentebestuur. Burgemeester
en wethouders hebben hierop nu in een memo antwoord gegeven. Natuurlijk zijn de betreffende jongeren ook bij deze vergadering uitgenodigd om
hun zegje daarover te doen.

Startnotitie Regionale Energiestrategie
Om aan de internationale klimaatafspraken te gaan voldoen moet de
samenwerkingsregio Alkmaar aangeven hoe de regio c.q. de regio
gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de nationale doelstelling van
49% CO2-reductie in 2030. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot het leveren van een bijdrage aan een regionale energie
strategie (RES).
Trijntje Johanne Visser
Fractievoorzitter
www.heerhugowaard.
christenunie.nl

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

