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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 raadsvergadering
Agenda dinsdag 28 maart, 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. Ook
kunt u de raadsvergadering live volgen via heerhugowaard.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering zelf wordt gehouden in het gebouw van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan het Stationsplein 136 in
Heerhugowaard.
Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor het gedeeltelijk verleggen gasleiding onder en nabij A.C. de Graafweg t.h.v. het
Niedorper Verlaat
De raad wordt verzocht om een verklaring van geen bedenkingen af te geven
zodat de omgevingsvergunning voor het verleggen van een gasleiding van de
Gasunie mogelijk gemaakt kan worden.
(= akkoordstuk)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2016
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het bestemmingsplan
Actualisatieplan 2016.
(= akkoordstuk)

Coolplein
‘Hier in Wonders heb ik mijn eerste
Heerhugowaardse bijbaantje gehad.
Dat maakt deze plek voor mij wel
bijzonder, maar meer nog straalt
het Coolplein wat mij betreft de
ambitie uit die wij als raad hebben
als het gaat om de ontwikkeling van
Heerhugowaard. Dit is een mooi
uitgaanscentrum met alles binnen
handbereik. Horeca met zonnige terrassen. Een theater. Een bioscoop.
Amusement. Een hypermodern
overdekt winkelcentrum. En regelmatig leuke evenementen. Wat wil je

nog meer? Nou, ik zou hier toch wel
graag nog wat kroegjes zien. Zoiets
als De Geuzen, die tot voor kort in
Centrumwaard zat. Ik vind dat zelf
en ik hoor het ook van vrienden. Dat
missen we hier en dan ga je toch
weer naar Alkmaar. Doodzonde. Het
kan wel wat bruisender hier. Er zijn
wel evenementen maar dat kunnen
er volgens mij meer zijn, zodat
het leuk voor jongeren blijft om in
Heerhugowaard te blijven.? Ik vind
het af en toe een beetje koeterdekoet, zoals we hier in West-Friesland

Naam: Sebastian Visser (26)
Partij: Nederland Duurzaam
Burgerlijke staat: ongehuwd
Woont: zijn hele leven in
Heerhugowaard

zeggen. We doen het kalm aan.
Maar goed, zoiets moet waarschijnlijk ook groeien. En als er ideeën zijn
vindt Nederland Duurzaam dat regeltjes het realiseren ervan niet in de
weg moeten staan, dit hebben wij de
afgelopen drie jaar wel bewezen.’

De visie van Burgerbelang

Een wethouder
weg en nu…?
geveegd. De keuze is gemaakt en
daar houdt het college zich aan vast,
ongeacht de enorme berg bezwaren.
Die keuze kost enorm veel geld – en
als er dan opeens een groot tekort
op de jeugdzorg ontstaat, moet de
wethouder maar weg. Want met zo’n
tekort valt die tunnel natuurlijk niet
te financieren. Want ook daar zit
het college nog met een gigantisch
financieringsprobleem…

Aanvullend voorstel nieuwbouw Huygens College
Met het schoolbestuur van SOVON is overeenstemming bereikt over een
extra budget van € 1.4 miljoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een addendum. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met dit addendum en
een aanvullend budget beschikbaar te stellen.
(= bespreekstuk)

Weet wat je moet doen
als de sirene gaat
Als de sirene gaat, moet u het volgende doen:

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Het college heeft bij hoge uitzondering zelf een van zijn collega’s
weggestuurd. Dit omdat er geen
vertrouwen en samenwerking meer
mogelijk was. Maar is dat wel de
werkelijke reden? Dit college wil
koste wat kost de tunnel onder het
spoor hebben. Daarvoor worden
oude cijfers gebruikt qua verkeersbewegingen en worden goede
ideeën, zelfs van eigen partijgenoten, onverwijld onder de tafel

Raadsvoorstel Garantstelling lening Poldermuseum
De raad wordt verzocht om een garantstelling te verlenen zodat de versoberde verbouwing van het Poldermuseum mogelijk gemaakt kan worden.
(= bespreekstuk)

• Ga direct naar binnen. Dat kan thuis zijn of bij
iemand anders. Laat mensen bij u schuilen!
• Sluit ramen en deuren. Stel ventilatiesystemen,
zoals de afzuigkap, buiten werking en sluit ook
haardopeningen af.

• Zet de radio of TV aan en zoek naar de
frequentie van Radio Noord-Holland. (Radio:
Kabel 92.5 FM; Ether 93.9 FM - TV: 183 Mhz).
• Waarschuw mensen die de sirene niet
opmerken vanwege een beperking.
• Volg de instructies onvoorwaardelijk op.
• Bel niet onnodig met politie, brandweer of
ambulancedienst. Dus ook niet 112. U kunt
overbelaste telefooncentrales veroorzaken.

Gemeenteraad op bezoek
in Schilderswijk
Ad Jongenelen
Fractievoorzitter
E-mail ajongenelen@me.com
www.burgerbelangheerhugowaard.nl

Op donderdag 13 april gaan raadsleden op bezoek in de Schilderswijk.
Van 18.00 tot 20.00 uur staat op
het Berckheideplein een tent waar
wijkbewoners welkom zijn om met
raadsleden te praten over hun wijk:
wat gaat er goed, wat kan er beter
en waar kan de gemeente samen

met bewoners samenwerken om
zaken aan te pakken? Het bezoek
van raadsleden aan de Schilderswijk
is er een in de serie ‘Raad on Tour’,
waarmee raadsleden zich op de
hoogte willen stellen wat er in de
wijken speelt.

