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Raadsleden wonen in
Heerhugowaard en zijn in de politiek gegaan om ‘iets’ te betekenen
voor de stad en haar inwoners. In
de rubriek ‘De Plek van het raadslid’ beschrijven ze een plek in
Heerhugowaard die voor haar of
hem bijzonder is.

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering 22 september,
aanvang 20.00 uur
De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl
Subsidieregeling aanleg sedumdaken
Op verzoek van de gemeenteraad is een subsidieregeling opgezet om de
aanleg van sedumdaken te stimuleren. De gemeenteraad wordt gevraagd
akkoord te gaan met deze regeling. (= akkoordstuk)
Tekstuele aanpassing van de gemeenschappelijke regeling VVI
(Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar)
De gemeente Heerhugowaard is deelnemer in de VVI. Als zodanig wordt de
gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een tekstuele wijziging van de
gemeenschappelijke regeling als gevolg van de samenvoeging van enkele
gemeenten. (= akkoordstuk)
Beleidsplan en verordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen
Enkele wetsveranderingen hebben aanleiding gegeven tot het wijzigen van
de visie op de gemeentelijke begraafplaatsen en de betreffende verordening.
De gemeenteraad wordt gevraagd de geactualiseerde visie en verordening
vast te stellen. (= akkoordstuk)
Krediet erfgoedprogramma 2015-2016
Erfgoed levert een positieve bijdrage aan het versterken van de identiteit
van de gemeente en haar inwoners. In het Platform Erfgoed Heerhugowaard
werken diverse organisatie op het gebied van erfgoed samen. Om uitvoering
te kunnen geven aan hun projecten en activiteiten wordt de gemeenteraad
gevraagd daarvoor een budget beschikbaar te stellen. (= akkoordstuk)

Oostdijk 33
Hier ben ik in 1955 geboren. Ik heb
hier gewoond met mijn ouders en
tien broers en zussen. Druk? Nou, zo
heb ik dat niet ervaren, er gebeurde
altijd wel wat. Mijn vader kocht eind
jaren 30 een oude gymzaal van de
gemeente. Hij heeft steen voor steen
gebikt en dit huis ervan gebouwd,

ongelooflijk. We waren arm maar
dankzij de muziek waren we enorm
rijk. We maakten muziek in de aardappelschuur. Als mijn vader van het
land kwam veegde hij zijn handen
schoon aan zijn broek en speelde
piano, prachtig!
Wij gingen naar wat nu de Pater

John Does (59 jaar)
Burgerlijke staat: gehuwd,
4 kinderen
(13, 15, 17 en 18 jaar)
Partij: H.O.P
Woont sinds 1955 in
Heerhugowaard

Jan Smitschool heet, lopend. Als
het lekker vroor en de sloten lagen
dicht gingen we ‘schuin over’ door
het akkerland. We hebben hier tot
1975 heerlijk gewoond, hier ligt mijn
jeugd.’

De visie van D66

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Zo is het in het hele leven. D66 vindt
dat het beter is om je niets aan te
laten praten, maar zelf je afwegingen
te maken en een eigen oordeel te
vormen. Je ideeën behalve koesteren, ook waarmaken. Daar moet je
wel de mogelijkheden voor hebben.
Het begint allemaal met kennis.
Goed onderwijs zorgt voor kennis en

is tevens de wortel van zelfontplooiing, zelfstandigheid, succes, geluk
en welvaart. Goed onderwijs vereist
een prettig schoolgebouw met een
gezond binnenklimaat. En dan denk
ik niet aan het gebouw van het
Huygens College, want dat is rot.
Het oude schoolgebouw aan de
Bergmolen gaat in rap tempo ten
onder aan betonrot. Het gaat zo niet
langer. Het is niet voor niets dat D66
Heerhugowaard zich sterk maakt
voor een nieuw Huygens College.
Nieuwbouw te duur? Met een beetje
D66-creativiteit valt dit op te lossen.
Linksom of rechtsom: die eerste paal
moet zo snel mogelijk in de grond!

Statutenwijziging en jaarstukken Stichting De Blauwe Loper
In Stichting De Blauwe Loper werken diverse schoolbesturen samen.
Vanwege naamsveranderingen van enkele basisscholen is een aanpassing
van de statuten noodzakelijk. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in
te stemmen. (=akkoordstuk)

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

Gegevens fracties
HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl,

Het schoolgebouw
Zou u een occasion kopen van een
particulier? Altijd binnen gestaan,
van een oud vrouwtje geweest… u
kent het wel! Tja, het is verstandig
om zelf te blijven nadenken en niet
af te gaan op de praatjes van de
verkoper. Wie weet is de auto wel
helemaal rot.

Handhavingsbeleidskader Halte Werk
De gemeenteraad heeft regels gesteld voor de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik van bijstandsuitkeringen. Voor de uitvoering van die
regels wordt de gemeenteraad voorgesteld een handhavingskader vast te
stellen. (= bespreekstuk)

CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,
SP
www.heerhugowaard.sp.nl

Rene Vrieswijk
www.d66heerhugowaard.nl

Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
Burgerbelang
www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl
ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl
GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl
Lijst Marjan Jongejan
E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

