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En nu doorpakken: dit jaar
een Jongerentop!
Na het succes van de H300
van vorig jaar organiseert de
gemeenteraad dit najaar een
Jongerentop. Wesley Boer is een
van de initiatiefnemers van beide

bijeenkomsten. “We hebben net
de Jongerengemeenteraad gehad
en daar heb ik enorm veel talent
gezien met goede ideeën. Tijdens
de Jongerentop willen we van de

jongeren weten wat hen écht bezig
houdt in Heerhugowaard. Misschien
zien we binnenkort een paar van
hen wel terug in de gemeenteraad,
ik ben ook ooit begonnen bij de

De visie van de VVD

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
n Foto: Richard Rood

Van Heerhugowaard
naar Den Haag
Ik heb niets met eindeloze vergaderingen, het liefste ben ik op straat
met jou in gesprek. Samen met mijn
fractiegenoten probeer ik daarom
zoveel mogelijk de wijk in te gaan
om te vragen wat er bij jou speelt.
Wat gaat er goed en wat kan beter?
De afgelopen tijd heb ik al velen van
jullie gesproken en dat blijven we
ook doen. Jij weet tenslotte het allerbeste wat er speelt in jouw eigen
straat.
Jammer genoeg kunnen we niet
alle problemen lokaal oplossen. En
juist de problemen in de kop van
Noord-Holland zijn de afgelopen
jaren weinig aangekaart. Als lokale
VVD maken wij ook de verbinding
met VVD Noord-Holland en natuur-

lijk Den Haag! Want helaas denken
sommige partijen dat Noord-Holland
vanaf Alkmaar alleen maar bestaat
uit grasvelden.
Ik vind het normaal dat de belangen van Heerhugowaard én de
Kop van Noord-Holland nu eindelijk gehoord gaan worden in Den
Haag. Dan kunnen we echt inzetten
op belangrijke onderwerpen voor
Heerhugowaard als snel internet,
goede bereikbaarheid, meer werkgelegenheid en inzetten op de
toekomst.
Als Heerhugowaards raadslid
ben ik daarom kandidaat voor de
Tweede Kamer. Vind jij ook dat
Heerhugowaard een stem verdient

‘Ik wil proberen hem
actiever te krijgen’
Jonathan (niet zijn echte naam)
is een puber en wat passief. Hij
wil aan het eind van het schooljaar naar een vervolgopleiding,
maar hij weet het nog niet
welke.
Rob Idzerda bezoekt sinds een paar
maanden als vrijwilliger van HomeStart het gezin waar Jonathan deel
van uitmaakt. De moeder zocht
contact met HomeStart voor ondersteuning bij het opvoeden van haar
kinderen. Zo’n ondersteuning is een
van de kerntaken van Home-Start.
‘We praten over zijn schooldag, zijn
huiswerk en wat hem verder bezig
houdt. Soms spelen we een spelletje’, vat Rob de bezoeken samen.
Maar ook buiten iets doen is een
optie. Binnenkort willen ze naar
het Kaasmuseum in Alkmaar gaan.
Misschien is het Rijksmuseum in
Amsterdam ook een optie. ‘Maar we
zien wel’ zegt Rob, ‘niet te hard van
stapel lopen.
Samen met zijn ouders is Jonathan
naar een introductiedag van het
Horizon College geweest. Maar ze
zijn er nog niet uit.
Rob dringt zich niet op. ‘Jonathan
mag alles aan mij vragen, maar het
initiatief moet van hem komen. Dat
hoop ik ook te bereiken. Dat hij zelf
zijn richting vindt, en ik wil hem
daar graag bij helpen. Ik heb zelf kinderen. Ik weet dus best wel wat er

Jongerengemeenteraad. Hopelijk
komen uit de Jongerentop een hoop
gave ideeën waarbij we de vraag
blijven stellen: wat kan anders, en
wat kan je er zelf aan doen?"

speelt, bijvoorbeeld in de pubertijd.
Ik hoop dat ik die levenservaring
kan gebruiken om Jonathan en zijn
moeder te helpen.’ Want natuurlijk
praat Rob ook met de moeder. Die
heeft tenslotte aan de bel getrokken.

Home-Start is een onderdeel
van Humanitas en biedt ondersteuning bij het opvoeden van
kinderen tot 14 jaar. De vrijwilligers worden getraind door
Humanitas. Na hun training
worden ze voor maximaal 1
jaar aan een gezin gekoppeld.
In die periode worden ze ook
begeleid door Home-Start.
Kijk voor meer informatie op
www.home-start.nl of bel met
Humanitas: 072-540 1800

Falco Hoekstra
Raadslid
falcohoekstra@gmail.com
www.heerhugowaard.vvd.nl

in Den Haag? Stem dan VVD,
nummer 60.

Wesley was ook betrokken bij de
organisatie van de H300 vorig jaar:
300 willekeurig gekozen inwoners
onderzochten die dag hoe zij meer
invloed op de ontwikkelingen in de
eigen leefomgeving zouden willen
krijgen. Met de 10 winnende ideeën
gingen uiteindelijk ruim 50 actieve
inwoners in werkgroepen aan de
slag. Dit resulteerde in zaken als
de organisatie van een vrijwilligersbeurs, een goed functionerend
forum voor Verkeersveiligheid, een
onderzoek naar een Hugo Hulp
Winkel; een fysieke vraagbaak
binnen het Sociaal Domein, een
kofferbakmarkt die wellicht volgend
jaar georganiseerd gaat worden,
een comité die zich over ons brui-

sende stadshart ging buigen en
natuurlijk ook het idee om een
Jongerentop te organiseren. ”Een
van de dingen waar ik trots op ben
is dat we gezamenlijk de schouders
eronder hebben gezet in de voorbereiding, op de dag zelf en daarna.
Onze politieke kleuren maakte niets
uit, dat is pas echt samen voor
Heerhugowaard gaan.’
Hoe de Jongerentop er precies
uit gaat zien moet nog uitgewerkt
worden. ‘Met mijn 22 jaar kan ik dit
gelukkig zeggen: het is voor en door
jongeren. Ik kan het niet alleen verzinnen. Daarom wil ik alle jongeren
die dit lezen vragen om je ideeën
met ons te delen. Stuur een bericht
naar onze Facebookpagina of
benader mij persoonlijk!'
Als het aan Wesley ligt komt er
overigens volgend jaar een tweede
H300.

Op zoek naar verhalen en herinneringen
over de Middenweg-Zuid
De gemeente Heerhugowaard is op
zoek naar herinneringen en verhalen over het zuidelijke deel van de
Middenweg. Het deel dat volgend
jaar op de schop gaat. Het is een
uniek stukje Heerhugowaard uit de
zeventiende eeuw, dat sindsdien nog
nauwelijks is veranderd. Daar zijn
ongetwijfeld verhalen over te vertellen. En die willen we graag horen.
Tijdens de ontwikkeling van de wijk
Stad van de Zon heeft de gemeente er
bewust voor gekozen om de oorspronkelijke inrichting van het zuidelijk deel
van de Middenweg intact te laten. En
ook nu dit deel van de Middenweg
toe is aan een opknapbeurt, blijft
het unieke karakter zoveel mogelijk
behouden. Vandaar dat de gemeente
in gesprek is met bewoners om de herinrichting van de Middenweg-Zuid zo
goed en mooi mogelijk vorm te geven.

Verhalen

Intussen wil de gemeente dat bijzondere karakter van de eeuwenoude

weg extra aandacht geven. En
dat gebeurt onder meer door het
ophalen van verhalen over wonen
en leven aan de Middenweg-Zuid. Al
enkele eeuwen wordt hier gewoond,
gespeeld, van huis naar werk
gereden, enzovoort. Het is een omgeving die tot de verbeelding spreekt,
die inspireert.

Openbare Facebookgroep

In opdracht van de gemeente zal
Judith Flapper de komende periode
verhalen op schrift gaan stellen
over de Middenweg-Zuid: ‘We zijn
op zoek naar mooie verhalen. Dit
is een mooie historische plek, waar
generaties Heerhugowaarders zijn
opgegroeid en avonturen hebben
beleefd. Iedereen die dat wil, kan
lid worden van de Facebookgroep
Middenweg-Zuid en daar verhalen over en herinneringen aan de
Middenweg-Zuid delen. Op deze
pagina zijn ook de betrokken medewerkers van de gemeente actief,

net als fotograaf Norbert Reijngoud,
die bezig is met een fotoreportage.
Judith Flapper zal, samen met de
gemeente en de fotograaf, zoeken
naar de meest bijzondere verhalen
en (oude) foto’s van dit deel van de
Middenweg. Die komen uiteindelijk
in een bundel die digitaal en wellicht
ook in drukvorm zal verschijnen. De
Facebookgroep is direct te vinden via
www.facebook.com/groups/middenwegzuidleeft.
Ook een verhaal te vertellen over
de Middenweg-Zuid en geen
Facebookaccount of geen internet? Stuur dan een samenvatting
van uw verhaal (zo mogelijk met
foto’s) en uw contactgegevens
naar: j.flapper@heerhugowaard.
nl of per post aan Gemeente
Heerhugowaard, t.a.v. projectbureau
Middenweg-Zuid, Postbus 390, 1700
AJ Heerhugowaard.

Mijn naam is Ali. Ik ben geboren in Iran en ik ben Christen. Ik ben 35 jaar oud.
Elke maandag van half 10 tot 12 uur
ga ik naar Nederlandse les in buurthuis de Ezel. Daarna help ik Marian
en Nella bij het kookproject en de
afwas. Soms kook ik ook zelf. In Iran
heb ik ook kookles gegeven en daar
ben ik ongeveer 2 jaar zwemleraar
geweest. In december heeft Marian

mij leren schaatsen op de schaatsbaan op het Stadsplein, ik maakte een
foto van haar voor facebook en zij
won een elektrische fiets! Dinsdags
ga ik naar de bibliotheek om mijn
verhaal voor in de krant te schrijven.
Daar word ik geholpen door Marian
en Sandra. Zo kan ik mijn verhaal

vertellen en wat ik op dit moment
allemaal doe hier in Heerhugowaard
en Nederland. Het is namelijk goed
voor mij om naar buiten te gaan, dan
kan ik met andere mensen praten en
ook meteen Nederlands leren.
(dit is deel 2 van een driedelige serie)

