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Praat mee met de
commissie Meespraak!
Hoe wilt u betrokken
worden bij het maken en
uitvoeren van plannen
van de gemeente? De
nieuwe adviescommissie
Meespraak graat hierover
graag met u in gesprek. De
commissie denkt na over
nieuwe manieren van participatie en hoe zij dat samen
met inwoners kan realiseren.

Jolande van Ling-wanst,
voorzitter van de commissie:

inwoners betrokken worden bij onze
plannenmakerij”.

“Het gaat om onze inwoners. We
willen graag hun de mogelijkheid
geven om mee te denken over waar
de commissie mee bezig is. Daar
gaan we mee experimenteren. En
daarom verwachten wij veel ‘meepraters’ bij onze eerste vergadering,
want dat is precies waar we het die
avond over gaan hebben: hoe willen

Dinsdag 16 april, om 20.00 uur is
de eerste commissie Meespraak en
Communicatie in de raadzaal van
het gemeentehuis. Aan praattafels
gaan de commissieleden met u in
gesprek. De uitkomsten van die
gesprekken worden aansluitend in
de ‘formele’ commissievergadering
besproken.

Agenda raadscommissies
Raadscommissies in april

Heerhugowaard kent drie raadscommissies: de commissie Mens en
Samenleving (MS), de commissie Stad en Ruimte (SR) en de commissie
Meespraak en Communicatie (M&C). 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 en Mens en
Samenleving, dinsdag 2 april

De agendapunten van de commissies Stad en Ruimte en Mens en
Samenleving zijn deze maand samengevoegd in één vergadering.
Vaststelling herziene grondexploitaties De Draai, De Vaandel,
Heerhugowaard-Zuid en Stadshart
Met de herziening van de genoemde grondexploitaties worden de inhoudelijke en/of autonome wijzigingen met financiële gevolgen binnen deze
bestemmingsplannen zichtbaar gemaakt. De gemeenteraad heeft de
bevoegdheid deze herziene grondexploitaties vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli
Het plangebied van het bestemmingsplan Lapis Lazuli omvat het terrein
naast het Stadsplein, zeg maar de huidige parkeerplaats waar ook de bussen
van de HugoHopper staan. Op deze locatie is ruimte voor 207 woningen,
leisure, horeca, dienstverlening en maatschappelijke functies. Voorgesteld
wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad vast te laten stellen.
Besluit ambtelijke fusie Heerhugowaard-Langedijk
De voorgenomen ambtelijke fusie is uitgewerkt in een bedrijfsplan dat als
basis kan dienen voor de nieuw te vormen ambtelijke fusieorganisatie. De
commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over het voorstel
om dit bedrijfsplan goed te keuren.
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Commissie Meespraak en Communicatie,
dinsdag 16 april

De visie van de VVD

Tijdens de vergaderingen van de commissie Meespraak en Communicatie
vindt een informele gesprek plaats tussen belangstellenden en commissieleden; luisteren en elkaar informeren staat centraal. In het tweede, politieke
deel worden de bevindingen besproken door de commissie.
Het thema van het gesprek is meespraak en hoe inwoners en organisaties van Heerhugowaard betrokken willen worden bij de plannen bij de
gemeente. Wilt u hierover in gesprek met commissieleden, dan nodigen
wij van harte uit om te komen!

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Fijn wonen in
Heerhugowaard
Het lijkt een open deur voor vele
inwoners van onze mooie gemeente.
In Heerhugowaard is het heel fijn
wonen, maar kan iedereen hier
nog wel een thuis vinden. Wat de
Heerhugowaardse VVD betreft een
hele terechte vraag. De woningnood
in Noord Holland is van ongekende
proporties, van gezinnen die groter
willen wonen, ouderen die gelijkvloers willen wonen tot jongeren
die hun eerste huis willen kopen.
Dit probleem pakken wij aan!
Heerhugowaard blijft bouwen. De
Draai, Broekhorn en het stationsgebied zijn de plekken waar u de
komende jaren duizenden woningen
zult zien ontstaan. Uiteraard op
een manier die u gewend bent in
Heerhugowaard, met veel groen in
de omgeving en in alle prijscategoriën huur en koop.

We hebben nog een uitdaging
met elkaar. De Heerhugowaardse
VVD staat voor een haalbare en
betaalbare klimaataanpak. Want
klimaat is belangrijk, maar niet
iedereen kan zomaar een warmtepomp of extra isolatie betalen.
Heerhugowaard is ambitieus op klimaatdoelstellingen, dat zijn wij ook.
Als Heerhugowaardse VVD zullen
wij extra kijken naar de uitdagingen
van oudere woningen en zorgen dat
iedereen mee kan doen. We nemen
de tijd die nodig is. We zijn wel
groen, maar niet gek.
Wilt u uw ideeën met ons delen
over woningbouw of klimaatplannen? Schroom niet om contact op
te nemen via vvdheerhugowaard@
gmail.com

Gegevens fracties
HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl

Falco Hoekstra
Fractievoorzitter
falcohoekstra@gmail.com
www.heerhugowaard.vvd.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

