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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 raadscommissies
De vergaderingen worde gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis. De
volledige agenda's met de stukken zijn in te zien op raad.heerhugowaard.nl.
Op deze website kunt u ook live de vergaderingen volgen of later terugkijken.
Bij elke commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die
avond op de agenda staat of over een onderwerp dat niet geagendeerd is,
mits het past bij het beleidsterrein van de commissie. Wilt u inspreken, meldt
dat dan vooraf bij de raadsgriffie (tel:14072 / mail:griffie@heerhugowaard.nl).

Commissie Middelen en Stadsbeheer van 9 januari,
aanvang 20.00 uur)
Raadsvoorstel Taakmutatis 2017
Vanwege wijzigingen vanuit de rijksoverheid in het takenpakket van de
gemeente, moeten ook enkele budgetten in de begroting gewijzigd worden.

Middenweg-Zuid
‘Wij wonen 27 jaar aan de
Middenweg-Zuid. Het Zuid-End
dat in de volksmond ook wel het
Trappelend van Heerhugowaard
wordt genoemd. Toen we hier
kwamen wonen, was het hier nog
echt een buitengebied met boerderijen en kassen. We hebben in die
zevenentwintig jaar de stad vanaf de
Amstel zien oprukken. Butterhuizen,
Stad van de Zon. De weilanden
hebben plaats gemaakt voor water,
en de koeien en lammetjes zijn nu
vogels geworden!
We zijn zonder te hoeven verhuizen
in een mooi natuur- en recreatiegebied terecht gekomen.
De locatie van de waterskibaan
Skeef, die hadden we graag aan de
andere kant bij het strand gezien,

Het grote rode gebouw staat tussen
twee stolpen erg jammer. De motor
van de skibaan kunnen we goed
horen, daarom genieten we van de
stilte s’ avonds na het sluiten van de
baan.
Onze kinderen hebben leren
schaatsen op de sloten, nu is het
meer is in de winter een geweldige
schaatsplek. Een jaar was er echt
glad en zwartgonzend ijs. Geweldig
wat hebben we genoten.
In 2017 start dan eindelijk de renovatie van de Middenweg vanaf de Roze
Flamingo richting Intratuin. De bewoners aan de Middenweg hopen dat
de glasvezelkabel met het opnieuw
inleggen van alle nutsvoorzieningen
gelijk kan worden meegenomen,
want die stopt nu op grens van de

Joke van Ruitenbeek (59)
Gehuwd met Herman, 4 kinderen, 3 kleinkinderen
Partij: Senioren
Heerhugowaard, commissielid
Maatschappelijke Ontwikkeling
Woont sinds 1989 in
Heerhugowaard

Stad van de Zon.
Binnenkort gaan we iepen uitzoeken.
Er gaan straks zeven verschillende
soorten geplaatst worden, de bewoners die direct aan de Middenweg
wonen mogen een soort uitkiezen
die voor hun eigen woning wordt
geplaatst. Ik vind die soort wel mooi
waarvan de bladeren in de herfst
geel worden.
De Ulmus Dodoens. In 2018 zullen
we het weten.

De visie van het CDA

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Nog even terugblikken
Aan het begin van het nieuwe jaar
is het goed om terug te blikken op
het afgelopen jaar. Voor het CDA is
belangrijk dat onze kwetsbare inwoners volwaardig mee kunnen doen.
Veel mensen zullen zo lang mogelijk
thuis wonen, willen dit ook graag.
Het CDA kan daar een belangrijke
bijdrage aan leveren.
Onze taak: deelname in de
samenleving bevorderen, omzien
naar elkaar.
Onze gemeenschap is nooit af. Alles
beweegt en verandert. Niets is ooit,
en alles wordt. In onze mensvisie
worden we steeds uitgedaagd om
wegen te vinden naar een samenleving van welzijn, liefde en vrede.
Voor iedereen is genoeg geld om
rond te komen, voor gezondheidszorg en onderwijs.

Daarom wederkerigheid: iedereen
kan meewerken.
Wij willen midden in de samenleving
staan, aandacht hebben voor wat
gebeurt.
De kracht van onze samenleving ligt
in een gedeeld besef van onderlinge
verbondenheid, tussen jong en oud,
arm en rijk. Die sterke samenleving
is bestand tegen grote veranderingen van deze tijd.
Dit vraagt om een sterk wij-gevoel en
de rotsvaste overtuiging dat we met
elkaar de klus klaren.
Wij hebben samen de sleutel in
handen voor een betere toekomst.
Wilt u met ons meedenken of praten,
dan willen wij graag contact met u.
https://www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard/contact/

Raadsvoorstel Groeibudget 2017
Als gevolg van de groei van de gemeente neemt ook de bijdrage vanuit het
rijk aan de gemeente toe. De gemeenteraad wordt gevraagd dit zgn. groeibudget in de begroting te verwerken.
Raadsvoorstel Schade aan woningen en tuinmuren
Oosterweg-Noord De Draai
De schade is ontstaan door (waarschijnlijk) het uitzetten van funderingsmateriaal van de straat, moet worden hersteld. De raad wordt gevraagd de
herstelkosten in de begroting op te nemen.
Raadsvoorstel Krediet 2017 riolering uitbreidingsgebieden
De raad wordt gevraagd een budget beschikbaar te stellen voor het
aanleggen van riolering in de uitbreidingsgebieden.
Presentatie Stand van zaken Jeugdzorg
Er wordt een korte presentatie gegeven over de (financiele) ontwikkelingen
op het gebied van jeugdzorg.

Commissie Stadsontwikkeling van 10 januari,
aanvang 20.00 uur
Vragen Burgerbelang n.a.v. ingekomen stukken over stationsgebied
(rub AB02, AB02a en AB11 raad 20 dec 2016)
Op verzoek van de fractie van Burgerbelang worden enkele ingekomen
stukken met betrekking tot het stationsgebied besproken. De vragen over de
stukken zijn terug te vinden in de online agenda op de website.
Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van het
gebouw De Bever met 78 appartementen (achter de Media Markt)
De raad wordt verzocht om een verklaring van geen bedenkingen af te geven
zodat de omgevingsvergunning voor de bouw van 78 huurappartementen
aan de J. Duikerweg mogelijk gemaakt kan worden.
Raadsvoorstel Woonvisie 2050 – processtappen
Op korte termijn wordt gestart met een burgerparticipatietraject voor het
maken van de Woonvisie 2050. De raad wordt verzocht om budget beschikbaar te stellen voor dit traject.
Presentatie Herziening Lintenvisie – verkennen uitgangspunten raad
Er wordt een presentatie gegeven over de Lintenvisie waarna een discussie
plaatsvindt aan de hand van een aantal stellingen. De discussie zal onder
andere gaan over de cultuurhistorische waarde van de lintbebouwing in
Heerhugowaard. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de uitgangspunten van de raad over dit onderwerp.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
van 12 januari

Deze commissie komt te vervallen in verband met het ontbreken van
agendapunten.
Gea Klercq
Raadslid
E-mail g.klercq@quicknet.nl
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard

Bijzondere raadsvergadering op dinsdag 17 januari
In deze bijzondere raadsvergadering wordt formeel afscheid genomen
van burgemeester Han ter Heegde. De vergadering begint om 20.00 uur
en is openbaar.

