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Praat met de Raad op
woensdag 7 oktober
‘Politici moeten meer naar de mensen toe komen. Hou
vergaderingen bijvoorbeeld in buurthuizen’.
Dat is een van de hartekreten die inwoners hebben
achtergelaten in de wens- en ideeënbomen op de Dag
van de Democratie op zaterdag 12 september. Het idee
van die dag was dat inwoners en politici met elkaar in
gesprek gingen om te kijken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de politieke besluitvorming. Want
een keer in de vier jaar verkiezingen is niet meer genoeg,
zo blijkt. Burgers worden steeds mondiger. Op sociale
media en internetplatforms vliegen de ideeën in het rond
over hoe dingen anders kunnen en moeten. En er zijn
de verwijten dat de politiek na de verkiezingen niet meer
naar hun inwoners luistert. Dat moet dus anders, vinden
de Heerhugowaardse raadsleden.
De ‘Praat met de Raad’ bijeenkomsten zijn altijd al
bedoeld om met inwoners te praten over thema’s die
spelen in de stad. Op 7 oktober staan de wensen en
ideeën van de bezoekers van de Dag van de Democratie
centraal. Dan willen de raadsleden samen met inwoners
die wensen en ideeën verder uitdiepen en kijken of en zo
ja die kunnen worden gerealiseerd en dan liefst zonder
ingewikkelde en stroperige procedures.
Of er dan meteen extra seniorenwoningen komen of
een burgerwacht, staat te bezien. Extra bankjes in
Middenwaard en meer afvalbakken voor oud papier lijkt
realistischer.
Het idee is dat dit soort onderwerpen in de toekomst
besproken zullen worden met een Burgerjury: een door
het lot aangewezen aantal inwoners en ondernemers.

Agenda raadscommissies
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de
Parelhof 1 in Heerhugowaard en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
De agenda's met de stukken zijn in te zien op raad.heerhugowaard.nl.

Commissie Middelen en Stadsbeheer, 28 september

Deze commissievergadering gaat niet door vanwege het ontbreken van
agendapunten.

Commissie Stadsontwikkeling, 29 september
Grondexploitatie Middenweg 4
Het perceel Middenweg 4 zal worden ontwikkeld als zorg-woonlocatie voor
cliënten van de Stichting Esdégé Reigersdaal. De gemeente zorgt voor de
sloop van de huidige bebouwing en de nodige bodemsanering. Om deze
werkzaamheden financieel te kunnen verantwoorden is een grondexploitatieplan opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd deze grondexploitatie vast
te stellen.

n Gesprekken met inwoners op de
Dag van de Democratie
Op www.heerhugowaard.nl staan alle wensen en ideeën
die zijn ingediend tijdens de Dag van de Democratie.
Praat met de Raad op 7 oktober is in het gemeentehuis
en begint om 19.30 uur. Toegang is vrij.

Bouwplan Woonwaard-Esdégé Reigersdaal op perceel Middenweg 4
Door woningbouwcorporatie Woonwaard is op het perceel Middenweg
4 een bouwplan ontwikkeld voor de huisvesting van cliënten van de
Stichting Esdégé Reigersdaal. Het plan bestaat uit vier woongebouwen
en een dagactiviteitencentrum. Om de procedure voor de noodzakelijke
bestemmingswijziging van het perceel te starten, wordt de gemeenteraad
voorgesteld voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen af te
geven
Procesvoorstel Omgevingsvisie
Verschillende ontwikkelingen op lokaal gebied (veranderende rol gemeente)
en landelijk gebied (nieuwe Omgevingswet) gaan over het aanzien en de
leefomgeving van Heerhugowaard. Een samenhangende aanpak is gewenst
om de daarbij behorende veranderingen inhoudelijk en procesmatig vorm te
geven. De gemeenteraad maakt onderdeel uit van die procesverandering en
wordt gevraagd zich te committeren aan het procesvoorstel dat door burgemeester en wethouders is opgesteld.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling,
1 oktober (aanvang 20.30 uur)
Oprichting overheids NV voor de sport
Voorgesteld wordt het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnenen buitensportaccommodaties onder te brengen in een zgn. overheids nv.
Door de nu nog versnipperde uitvoeringstaken in één organisatievorm te
bundelen kan optimaler gewerkt worden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over
het voorstel.

n Ideeënboom op de Dag van de Democratie

n Met de Tuk Tuk naar het gemeentehuis voor een
rondleiding op de Dag van de Democratie

De visie van de PvdA

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Vluchtelingen wonen ook graag!
Vluchtelingen zijn van alle tijden.
Nederland is door de eeuwen heen
altijd als een veilige haven gezien.
Dat is nu niet anders en het zegt
veel over onze democratie. Het
spreekt voor zich dat we niet iedereen onderdak kunnen verschaffen,
hoe enthousiast we de opgejaagde
medemens ook ontvangen. Toch
zal op langere termijn een aantal
van deze mensen in ons land willen
blijven. Gezien het verwachte
verloop van de economie en de
demografie (de afname van het
aantal inwoners en in 2050 zullen
twee werkenden één gepensioneerde moeten onderhouden)
is deze ontwikkeling zelfs een
geschenk. Voor deze mensen zijn

op termijn woningen nodig. Precies
dat wat sociaal democraten al jaren
en jaren roepen: veel meer betaalbare sociale huurwoningen, ook in
Heerhugowaard, in eerste instantie
om die hoogst irritante wachtlijsten
op te lossen. Nu te verwachten valt
dat we nog veel meer woningen
nodig zullen hebben vanwege de
toestroom vanuit andere landen
stemt het ons blij dat dat besef ook
doordringt tot partijen die altijd contra
hebben gehandeld. Dus: voortouw
nemen, afstemmen met de regio,
regeltjes zo veel mogelijk opheffen,
in hoog tempo betaalbare sociale
huurwoningen laten bouwen, niet
neuzelen en met ons roepen: we
gaan ervoor!

Aanpak ventilatiesysteem De Paperclip
Het ventilatiesysteem in het onderwijsgedeelte (De Paperclip) van De Horst
moet ingrijpend verbeterd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd om een
financiële bijdrage in de verbeteringskosten beschikbaar te stellen.
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