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PLEK

DE

VAN HET COMMISSIELID

5 maart 2019

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

Agenda raadscommissies
Raadscommissies maart

Heerhugowaard kent twee raadscommissies: de commissie Mens en
Samenleving (MS) en de commissie Stad en Ruimte (SR). 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 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 /
mail: griffie@heerhugowaard.nl). Voor tips en inspreekregels zie de website:
gemeentebestuur.heerhugowaard.nl onder:
'U bent aan zet' --> 'Inspreken'.

Commissie Stad en Ruimte (S&R) op
dinsdag 5 maart, 20.00 uur
Afhandeling motiesJongerengemeenteraad 2018
In januari vorig jaar heeft de jongerengemeenteraad over een vijftal onderwerpen moties aangenomen. De gemeenteraad wordt gevraagd met het
afhandelingsvoorstel akkoord te gaan. De commissie zal de gemeenteraad
hierover adviseren.
Bestemmingsplan Van Duivenvoordestraat
Op verzoek van de raad van State zijn enkele tekortkomingen aan het
ontwerp-bestemmingsplan Van Duivenvoordestraat aangevuld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het aldus gewijzigde bestemmingsplan vast te
stellen. De commissie zal de gemeenteraad over het te nemen besluit adviseren.

Taxuslaan 34
‘Het gebouw vind ik niet het mooiste
gebouw van Heerhugowaard, maar
het gaat mij om wat er in het gebouw
zit. De GGZ Noord-Holland Noord
heeft hier Maatwerk, centrum voor
werk en ontwikkeling. Dat is bedoeld
voor mensen met een psychiatrisch
heden of verleden, die moeite

hebben met de invulling van hun
dag en hier graag mee aan de slag
willen. Ik heb een depressie achter
de rug en doe hier op het moment
een aantal activiteiten die mij vooral
weer zelfvertrouwen moeten geven:
abstract schilderen en ik ga ook
regelmatig naar een schrijversclub.

Frank Reiber (37)
Commissielid D66
Alleenstaand
Getogen in Heerhugowaard

Ik merk dat dit me enorm helpt. Ik
vind het mooi voor Heerhugowaard
dat wij hier ook zo’n centrum
hebben.’

Begroting 2019 Veilig Thuis
De regionale organisatie Veilig Thuis heeft qua taken een uitbreiding ondergaan. Dat brengt met zich mee dat er een extra financiële bijdrage van de
deelnemende gemeenten wordt gevraagd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de extra uitgaven.

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Kompleks

Terug naar zaterdag in Kompleks.
Wat mij daar opviel is dat jong
en oud daar nog steeds samenkomt. Jonge mensen leren daar

Archiefverordening 2019
Om te voldoen aan gewijzigde wetgeving en nieuwe digitale bewaarmogelijkheden, moet een nieuwe archiefverordening door de gemeenteraad worden
vastgesteld. De commissie wordt gevraagd de raad hierover te adviseren.

organiseren, programmeren, horecawerkzaamheden, geluidstechniek,
etc. Hierbij ondersteund door de
generatie van daarvoor. Prachtig om
te zien. Ooit kwam ik daar binnen als
16-jarige om daar mee te helpen en
ik hoop dat mijn kinderen dat daar
straks ook gaan doen.
GroenLinks vindt dat we dit soort
creatieve centra voor jongeren
moeten koesteren en beschermen. En daar hoort ook bij dat de
gemeente dat op een fatsoenlijke
(financiële) manier ondersteunt.
Zodat dit podium er nog jaren kan
staan voor onze jeugd, maar ook
voor andere generaties die er graag
als bezoeker komen.

Bestemmingsplan deprogrammering De Draai
Om elders in Heerhugowaard woningbouw mogelijk te maken, is het nodig
dat de plancapaciteit van het bestemmingsplan De Draai wordt verminderd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld dat bestemmingsplan aan te passen. De
commissie zal de raad hierover te adviseren.

Commissie Mens en Samenleving (M&S) op
dinsdag 12 maart, 20.00 uur

De visie van GroenLinks

Afgelopen zaterdag bezocht ik
een festival in jongerencentrum
Kompleks. Het is mooi en ook bijzonder dat er in onze gemeente nog een
jongerencentrum is waar ook nog
bandjes kunnen spelen en oefenen.
In vele gemeenten zijn dergelijke
podia al wegbezuinigd. Recentelijk
werd er in Arnhem nog actie gevoerd
om het podium Willemeen, al jaren
een begrip in Arnhem, te redden
van de gemeentelijke beleidsmakers
die de subsidie stop wilde zetten.
Gelukkig met succes.

Bestemmingsplan Stationsweg 114
Om woningbouwplannen te kunnen ontwikkelen op gronden nabij de fietsbrug De Krul, is voor dat gebied een ruimtelijke afweging gemaakt die is
beschreven in het ontwerp-bestemmingsplan Stationsweg 114. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen. Daaraan
voorafgaand zal de commissie de gemeenteraad hierover een advies uitbrengen.

Benoeming leden raad van toezicht Stichting De Blauwe Loper
De Stichting De Blauwe Loper beheert een achttal basisscholen over twaalf
locaties, onder andere in Heerhugowaard. Op grond van de verantwoordelijkheid van de gemeente over het basisonderwijs, heeft de gemeenteraad de
bevoegdheid leden van de Raad van Toezicht van deze stichting benoemen.
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het benoemingsvoorstel.

Christiaan Kwint
Fractievoorzitter
Ckwint@gmail.com
heerhugowaard.groenlinks.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 raadscommissies zijn, net als de raadsvergaderingen, live te volgen
via onze website gemeentebestuur.heerhugowaard.nl

