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De visie van Senioren Heerhugowaard
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Dementie
Een dementievriendelijke
gemeente… bestaat uit dementievriendelijke inwoners.
Het is geen geheim: dementie
gaat een grotere rol spelen in onze
samenleving. In de periode 20152040 stijgt het aantal mensen met
dementie met 115 procent, dus meer
dan een verdubbeling van het aantal.
Dementie heeft een grote invloed op
het dagelijks leven van betrokkenen.
En ‘betrokkenen’: dat zijn wij eigenlijk
allemaal. U kunt zelf veel betekenen
door dementie te herkennen en er
goed mee om te gaan.
Organisaties, zoals de gemeente
maar ook bedrijven, spelen een
belangrijke rol in een dementievriendelijke samenleving. Senioren
Heerhugowaard heeft een rol
gespeeld in de totstandkoming
van de voorzieningen aan de

Callistolaan. Zo proberen alle partijen op hun manier bij te dragen
aan een ‘Dementievriendelijke
gemeente’.
Op 13 maart 2019 wordt in
Wijkcentrum ‘De Horst’ een avond
georganiseerd “Is Heerhugowaard
dementievriendelijker geworden?”.
Informatie over deze bijeenkomst
vind u op www.alzheimer-nederland.
nl . Laten we eens kijken waar we
staan.
Iedereen kan al een bijdrage leveren
door een gratis online-training te
volgen om dementie te herkennen
en er goed mee om te gaan. Deze
kunt u vinden op www.samendementievriendelijk.nl . Ik zou zeggen:
als u 15 minuten tijd heeft: doet u
de online training, samen maken we
Heerhugowaard dementievriendelijk.
Een dementievriendelijke gemeente

Agenda raadsvergadering
Agenda gemeenteraad d.d. 26 februari 2019

Annette Valent
Fractievoorzitter Senioren
Heerhugowaard
avalent@seniorenheerhugowaard.nl
www.seniorenheerhugowaard.nl

bestaat uit ……. dementievriendelijke inwoners.

Jongerengemeenteraad:
buurthuizen inzetten ter voorkoming
van eenzaamheid onder ouderen

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende
stukken staan op de website van de gemeenteraad: gemeentebestuur.heerhugowaard.nl.
Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of achteraf bekijken.
De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis
en begint om 20.00 uur.
Raadsvoorstellen m.b.t. zienswijzen op de kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen 2020
Van de navolgende gemeenschappelijke regelingen: Cocensus, Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) en Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI), GGD
Hollands Noorden, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is ter
voorbereiding op hun conceptbegroting 2020 een zogenoemde kadernota
ontvangen.
Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regelingen (GR-en)
heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de in de
kadernota’s vermelde beleidsmatige en financiële kaders. (= akkoordstukken)
Raadsvoorstel Principebesluit bestuurlijke fusie HeerhugowaardLangedijk
De gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk hebben op 18 december 2018 de intentie uitgesproken een bestuurlijke fusie met elkaar aan
te gaan. De volgende stap is het nemen van een principebesluit op basis
waarvan de procedure op basis van de Wet Arhi (Wet Algemene Regels
Herindeling) kan worden gestart. (= akkoordstuk)
Raadsvoorstel verzoek tot onteigening t.b.v. bestemmingsplan
Reconstructie Middenweg-Zuid
Om zeker te stellen dat alle gronden die nodig zijn voor de realisatie van
het bestemmingsplan tijdig in vrije eigendom van de gemeente komen,
wordt voorgesteld een onteigeningsprocedure te starten voor het perceel
Middenweg 2a. (= bespreekstuk)
Raadsvoorstellen m.b.t. zienswijzen op de kadernota’s 2020
Van de navolgende gemeenschappelijke regelingen: WNK
Personeelsdiensten, Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, HalteWerk en
Recreatieschap Geestmerambacht is ter voorbereiding op hun conceptbegroting 2020 een zogenoemde kadernota ontvangen.
Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regelingen (GR-en)
heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de in de
kadernota’s vermelde beleidsmatige en financiële kaders. (= bespreekstukken)

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

Gegevens fracties
n Damian Schenk, verkozen tot beste debater 2019
De gemeente moet een
PR-campagne starten om buurthuizen weer op de kaart te zetten.
Die buurthuizen kunnen verveling
onder jongeren en eenzaamheid
onder ouderen tegen gaan.
Een motie van die strekking
kreeg een meerderheid tijdens de
Jongerengemeenteraad die op 11
februari voor de zevende keer in
het gemeentehuis werd gehouden.
De Jongerengemeenteraad werd
voor de zevende keer gehouden.
Leerlingen van het Trinitas College,

het Huygens College, het Clusius
College, Jan Arentz en jongeren
van Parlan kropen in de huid van
gemeenteraadsleden en hielden hun
eigen gemeenteraardsvergadering.
Die wordt door de echte gemeenteraad van Heerhugowaard serieus
genomen. Aangenomen moties van
de jongeren worden behandeld in
een echte raadsvergadering.
Dat wordt dus een motie die de
gemeente moet aansporen om de
bestaande buurthuizen in te zetten
tegen verveling onder jongeren en
ter bevordering van eenzaamheid

onder ouderen. In de motie wordt
ook opgeroepen om bestaande
kantoorpanden om te vormen
tot huisvesting voor jongeren en
ouderen.
Als winnaars kwamen het Clusius
College, beste fractie en Damian
Schenk van het VWO Han Forman,
uit de bus.
Op de website van de
gemeenteraad (www.gemeentebestuur.heerhugowaard.nl) is de
Jongerengemeenteraad 2019 terug
te zien.

HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl
CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard

D66
www.d66heerhugowaard.nl
GroenLinks
www. heerhugowaard.groenlinks.nl
e-mail: Ckwint@gmail.com
Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl
ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl

