11 juni 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 commissievergadering
Commissievergaderingen juni

Heerhugowaard kent drie twee adviescommissies: de commissie Mens en
Samenleving en de commissie Stad en Ruime en de commissie Meespraak
& Communicatie. 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
Ook 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 / 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 11 juni
Raadsvoorstel wijziging bouwverordening
De stedenbouwkundige bepalingen in de huidige bouwverordening zijn
vanwege de aanpassing van de Woningwet, vervallen. Voorgesteld wordt
de bouwverordening aan te passen aan de nu geldende wetgeving. De
commissie wordt gevraagd de gemeenteraad hierover te adviseren.

Strand van Luna
‘We hebben als gezin eerst in
Butterhuizen gewoond. Met kleine
kinderen zijn het Park en Strand
van Luna prima plekken om je
te vermaken. Daar hebben we
zomer- en winterverhalen van. Mijn
dochters hebben hier in 2010 voor
het eerst van hun leven op een meer
geschaatst. En sleeën deden we
hier vanaf de helling naast wat toen
nog de Waerdse Tempel was. Mijn
dochters hebben in de Waerdse
Tempel ook hun eerste frisfeesten
gehad. En mijn vrouw is daar

met vriendinnen naar concerten
geweest. Ikzelf heb in 2006 in de
Waerdse Tempel het VVD-debat
om het partijleiderschap bijgewoond
tussen Verdonk en Rutte. Zo heeft
deze plaats voor mij en mijn gezin
veel herinneringen.
Het is hartstikke jammer dat Palm
Beach en restaurant Roasted nu
leeg staan. Ik ben heel benieuwd of
er ondernemers zijn die er brood in
zien om hier weer iets van te maken.
Wat mij betreft het liefst weer iets
met muziek en horeca. Dat kan

Robert Vermeulen (57)
VVD
Gehuwd, drie dochters
Woont ruim 18 jaar in
Heerhugowaard
het gebied toch een boost geven.
Want wat mij betreft gebeurt hier
in het hele gebeid veel te weinig.
Als je hier nu rondkijkt, en je ziet
die ruimte, dan moeten er toch
evenementen te verzinnen zijn die
het hier levendig maken.
Wij gaan daar als raad natuurlijk niet
over, maar toch…’

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Sta(d) voor verbinding!

Voor dergelijke initiatieven is
een vergunning nodig vanwege
veiligheid en duurzaamheid;
brandveiligheid en geluidsnormen
zijn actuele issues bij onze inwoners
en in onze gemeenteraad. En in
dat kader belangrijk genoeg om te
borgen.
De H.O.P. staat voor verbinding
en het makkelijk(er) kunnen
organiseren van evenementen
maakt daar deel van uit; dit
kan prima samen met de

Commissie Mens en Samenleving, dinsdag 18 juni
Raadsvoorstel Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen 2019
Door de met de gemeenten in Noord-Holland-Noord afgesproken financiële
uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vast te leggen,
draagt dit bij aan een consistente toepassing voor de gemeenschappelijke
regelingen. De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad hierover te
adviseren.

Raadsvoorstel Jaarstukken Heerhugowaard 2018
In de commissie is er gelegenheid om het college vragen te stellen over de
jaarstukken 2018 zoals die door het college zijn aangeboden.

vergunningsvoorwaarden.
Wel moeten we uitkijken dat
we niet te veel ‘randzaken’ de
verantwoordelijkheid maken van
de enthousiaste initiatiefnemers
van die evenementen. Op het
moment dat initiatiefnemers te
veel handhavingstaken van politie
en gemeente moeten overnemen,
gaan we verkeerd om met ieders
verantwoordelijkheid.
Evenementen doen de stad
bruisen en creëert saamhorigheid.
De H.O.P. draagt om die reden
bij aan vereenvoudiging van
vergunningaanvragen voor jaarlijks
terugkerende evenementen,
het maximaal aanwenden van
het jaarbudget evenementen
om financiële ondersteuning te
geven daar waar het mogelijk is.
Kortom; beleid dat organisatoren
enthousiasmeert om evenementen
van de grond te krijgen binnen onze
gemeente, op het gebied van sport,
kunst, muziek…voor ieder wat wils.

Raadsinformatiebrief Focusagenda regio Alkmaar 2029-2022
Op verzoek van de fractie CDA wordt de raadinformatiebrief
over de Focusagenda van de Regio Alkmaar besproken in de
commissievergadering.

Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard
De ambtelijke organisaties van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
gaan samenwerken in één organisatie. De raad moet daarvoor een
gemeenschappelijke regeling aangaan. De commissie wordt gevraagd de
gemeenteraad hierover te adviseren.

De visie van H.O.P.

Het voorjaar is begonnen en
de zomer staat voor de deur.
De tijd waarin mensen naar
buiten gaan en elkaar kunnen
opzoeken bij evenementen. Zo
is het Popweekend in t Kruis een
groot succes geworden, treedt
theatergezelschap Karavaan
toch op en staan onder andere
de Zomertour, Tour de Waard,
Mixstream en Heerhugowaard Live
op het programma.

Raadsvoorstel ontwerpbesluit deelneming aan
Stichting Zeg maar Hugo
Om de samenwerking binnen en de bekendheid van het Stadshart te
vergroten wordt voorgesteld om deel te nemen in de daarvoor op te richten
Stichting Zeg maar Hugo.
De commissie adviseert de gemeenteraad of op die deelneming wensen en/
of bedenkingen aan het college meegegeven moeten worden.

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019
In de commissie is er gelegenheid om het college vragen te stellen over de
Voorjaarsnota 2020 zoals die door het college is aangeboden.
Commissie Meespraak & Communicatie, dinsdag 25 juni
Wegens gebrek aan agendapunten gaat deze vergadering niet door. Zo
heeft de commissie bovendien meer tijd om zich grondig voor te bereiden
op de commissievergadering van september.

Samenstelling gemeenteraad
Frank de Bont
Raadslid
frankdebont@kpnmail.nl
www.hopheerhugowaard.nl
De H.O.P. wenst u alvast een
prettige en bruisende zomer toe!

Fractie
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Senioren Heerhugowaard
VVD
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D66
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