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van het raadslid

26 januari 2016

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 vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de
Parelhof 1 in Heerhugowaard en starten om 20.00 uur. De volledige agenda's
met de stukken zijn in te zien op raad.heerhugowaard.nl.

Commissie Middelen en Stadsbeheer (MISB),
1 februari
Kadernota verbonden partijen
De gemeente werkt op vele gebieden samen met andere partijen. Daar
waarbij sprake is van een bestuurlijk en financieel belang, spreekt men van
‘verbonden partijen’. De gemeenteraad wil sturing kunnen geven bij het
oprichten, aansturen en opheffen van deze samenwerkingsvormen en heeft
daarvoor een aantal uitgangspunten opgesteld. Uw advies wordt gevraagd.

De Schrijverswijk
Twintig jaar geleden ben ik in
Heerhugowaard komen wonen.
Mijn man had een baan in de buurt.
Vandaar. Ik kwam uit Frieschepalen,
een klein dorp in Friesland met zo'n
1000 inwoners. Het was wel even
wennen hier. Daar kende iedereen elkaar. Dat was hier anders.
We wonen in een leuke straat. De
Schrijverswijk vinden wij een heel

fijne plek om te wonen. Het is een
groene wijk, met mooie singels.
We hebben hier de voorzieningen
onder handbereik. Centrumwaard en
Middenwaard zijn op loopafstand.
Ook de scholen zijn dichtbij. Onze
kinderen hoeven dus niet zoals ik
vroeger dertien kilometer heen en
weer naar school te fietsen. Ik ben
blij dat Heerhugowaard een fiets-

Trijntje Johanne Visser (41)
ChristenUnie
Gehuwd, twee kinderen
Woont sinds 1995 in
Heerhugowaard

vriendelijke stad is, want als het even
kan doen wij als gezin alles op de
fiets.’

De visie van lijst Jongejan

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Een veilig en gezond
Heerhugowaard
Speerpunten Lijst
Jongejan 2016

In 2016 gaan wij ons sterk maken
voor een veilig Heerhugowaard. Dit
geldt voor het verkeer en de samenleving van onze gemeente.
Ook is de gezondheidszorg een
belangrijk thema voor de Lijst
Jongejan. De bouw van het ziekenhuis is noodzakelijk voor goede

Marjan Jongejan
Fractievoorzitter Lijst Jongejan
E-mail marjan@lijstjongejan.nl

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

Burgerbelang
www.burgerbelang@heerhugowaard.nl

Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl

Commissie Stadsontwikkeling (SO), 2 februari
Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015
Het ontwerp-bestemmingsplan Actualisatieplan 2015 heeft ter inzage
gelegen. De gemeenteraad wordt gevraagd een eindafweging te maken van
de diverse belangen en het bestemmingsplan vast te stellen.
Verklaring van geen bedenkingen project Woonwaard/EsdégéReigersdaal, Middenweg 4
Het bouwplan van Woonwaard voor de bouw van 31 zorgwoningen en een
Dag Activiteiten Centrum (DAC) voor Esdégé-Reigersdaal op het perceel
Middenweg 4 heeft ter inzage gelegen.
De gemeenteraad wordt gevraagd een eindafweging te maken van de
diverse belangen en te besluiten tot het afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen.
Krediet Poldermuseum
Om de aantrekkelijkheid van het Poldermuseum te vergroten is het nodig
over te gaan tot actualisering van de museumfunctie. Door het toevoegen
van functies kan het gemaal een nieuwe betekenis voor de (recreatief toeristische) omgeving krijgen zonder de museumfunctie en zijn uiterlijk te verliezen.
Daarvoor is een verbouwing van het museumgebouw noodzakelijk. De
gemeenteraad wordt gevraagd de daarvoor aangewezen gelden beschikbaar
te stellen.

patiëntenzorg met daarbij een goede
bereikbaarheid van dit ziekenhuis.
Lijst Jongejan bedankt u voor de
steun en het vertrouwen dat we deze
raadsperiode al hebben mogen ontvangen. Wij krijgen hiervan een goed
gevoel en gaan met groot vertrouwen 2016 in.

Rekenkamerrapport Meten met één maat
De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de beleidssyclus
van de gemeente Heerhugowaard. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan
de gemeenteraad.

ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl
GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl
Lijst Marjan Jongejan
E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO),
4 februari

Verbetering ventilatiesysteem De Vlindertuin.
De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor
de aanpak van het ventilatiesysteem van het kinderopvanggedeelte in het
schoolgebouw De Vlindertuin.
Statutenwijziging Stichting De Blauwe Loper
Stichting De Blauwe Loper is een samenwerkingsverband van besturen van
basisscholen in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Op
grond van Wet op het primair onderwijs wordt van de gemeenteraad instemming gevraagd met de voorgenomen statutenwijziging van de stichting.
Kadernota In Control of Alcohol en Drugs 2016-2020
Voor de periode 2016-2020 is door de Regio Alkmaar een nieuwe kadernota
'In control of alcohol en drugs' opgesteld. Als deelnemende gemeente wordt
ook de gemeenteraad van Heerhugowaard gevraagd deze kadernota vast te
stellen, zodat daaraan uitvoering kan worden gegeven.

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 raadscommissies zijn, net als de raadsvergaderingen, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

