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plek

De

van het raadslid

Raadsleden wonen in
Heerhugowaard.
In de rubriek ‘De plek van het
raadslid’ gaan ze naar een plek
die voor haar of hem bijzonder is.

4 april 2017

Agenda commissievergaderingen
De vergaderingen worden gehouden in de trouwzaal in het gemeentehuis. De
volledige agenda’s met de stukken staan op raad.heerhugowaard.nl. De commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Bij elke commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die
avond op de agenda staat of over een onderwerp dat niet geagendeerd is,
mits het past bij het beleidsterrein van de commissie. Wilt u inspreken, meldt
dat dan vooraf bij de raadsgriffie (tel.14072 / mail: griffie@heerhugowaard.nl).
Voor tips en inspreekregels zie de website raad.heerhugowaard.nl onder
'U bent aan zet' --> 'Inspreken'.

Commissie Middelen en Stadsbeheer op
maandag 3 april

Aanvraag krediet aanschaf werktuigendragers
Voor het onderhoud van de openbare ruimte maakt de buitendienst gebruikt
van enkele gehuurde werktuigendragers. Het is voordeliger om deze werktuigendragers in eigendom te hebben. De commissie wordt gevraagd de
gemeenteraad te adviseren over de beschikbaarstelling van het voor de
aankoop noodzakelijke krediet.
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De VNG heeft recent enkele wijzigingen aangebracht in de model-APV.
Heerhugowaard volgt dit model. De commissie wordt gevraagd te adviseren
over de voorgestelde aanpassingen en enkele technische wijzigingen.
Wijziging aanwijzing vertegenwoordigers in besturen van
verbonden partijen
Vanwege wijzigingen in de samenstelling van het college van burgemeester
en wethouders wordt de commissie gevraagd te adviseren over de voorgestelde vertegenwoordiging van het college in de besturen van verbonden
partijen.

Middenweg 168
‘Dit is de van oudsher Nederlands
Hervormde Kerk aan de Middenweg.
Gebouwd in 1870. Ik komt hier zelf
niet voor kerkdiensten, maar ik ken
de kerk wel. En ik zag laatst een
oude foto van de kerk met spelende
kinderen er op. Toen werd deze
plek op een heel andere manier
gebruikt. Ik koester die historie van

Heerhugowaard. De kerk en de
pastorie zij heel mooi gerenoveerd.
Ik vind het waardevol dat we dat
door kunnen geven aan komende
generaties. Ik hoop dat wij als raadsleden van nu, ook dingen in de stad
mogelijk maken die mensen over
honderd jaar ook nog de moeite
waard vinden. We geven de aarde

Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland-Noord en
Ontwikkelingsbedrijf NHN
De commissie wordt gevraagd te adviseren over het beschikbaar stellen van
een budget om de ruimtelijk-economische regionale samenwerking in NoordHolland-Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NHN voort te zetten.

Marcel Koster
CDA
Gehuwd, drie kinderen
Woont sinds 1995 in
Heerhugowaard

door en daarmee ook onze directe
leefomgeving en daar zijn we ons als
CDA zeer bewust van'.

De visie van de SP

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Een sociale wereld,
te beginnen in
Heerhugowaard
Het verschil tussen kiezer en
keizer is de volgorde van typen.
Want de kiezer is keizer. De
SP Heerhugowaard bedankt de
kiezers voor de stemmen, nu we
een enerverende maand achter
de rug hebben door de Tweede
Kamerverkiezingen. De SP
bleek een stabiele partij, ook in
Heerhugowaard, waar zelfs meer
stemmen voor de SP waren dan bij
de vorige verkiezing. En hoewel we
landelijk geen extra zetels hebben
verkregen, blijven ónze Kamerleden
open en eerlijk over wat wij er van
vinden. We hopen dat onze aanwezigheid bij Middenwaard tegenover

de Lidl en de visboer op de eerste
zaterdag van de maand daaraan
heeft bijgedragen. Misschien
doordat steeds meer mensen ons
daar weten te vinden, en langs lopen
voor een gesprek.
En, kiezer, doe een stap meer:
bezoek eens (vaker) onze site
www.heerhugowaard.sp.nl en
klik onderaan op lid worden voor
5,- per kwartaal! Als lid sta je nog
dichter bij de partij. De afdeling
Heerhugowaard staat open voor
meedenken, van de inwoners en
zeker van de leden. Want we gaan
door: voor een sociale wereld. Om
te beginnen hier in Heerhugowaard.

Initiatiefvoorstel Aanpassing verordening winkeltijden
Heerhugowaard 2013
De fractie Senioren Heerhugowaard stelt via een initiatief-raadsvoorstel voor
om winkels ook op feestdagen de mogelijkheid te bieden open te zijn. De
commissie wordt om een advies gevraagd.

Commissie Stadsontwikkeling op dinsdag 4 april
Presentatie ProRail over opstelterrein.

Vaststelling grondexploitaties van ontwikkelgebieden De Draai,
Heerhugowaard-Zuid en De Vaandel
De ontwikkeling van ‘de markt’ en aanpassingen van de wet- en regelgeving
maken ieder jaar een herziening van de grondexploitaties noodzakelijk. De
commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de gemeenteraad.
Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK1)
Bij de verkoop van bouwlocaties wordt een deel van de opbrengst gereserveerd voor het realiseren van belangrijke infrastructuur. De ontwikkelingen
in de woningmarkt en de wettelijke bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording maken een herziening van de NBK1 met de daarin opgenomen uitgangspunten noodzakelijk. De commissie wordt gevraagd om advies
aan de gemeenteraad uit te brengen.
Vaststelling bestemmingsplan Jan Glijnisweg 1, 1a en Abel Tasman
Het ontwerpbestemmingsplan (t.b.v. ontwikkeling van een wooncomplex voor
Esdégé-Reigersdaal) heeft ter inzage gelegen. Het college heeft een reactie
op de ingekomen zienswijzen voorbereid. De commissie wordt gevraagd de
gemeenteraad te adviseren.
Motie van de SP die oproept tot een breed gedragen maatschappelijk
akkoord over de ondertunneling van het spoor.
Motie van de HOP die oproept tot om de streefdoelen binnen de Strategie
Duurzame Ontwikkeling Heerhugowaard 2016-2019 sneller en beter te bereiken door middel van coherente en meetbare stimuleringsmaatregelen.

Ane Duijff
Fractievoorzitter SP
Heerhugowaard
E-mail anesp@duijff.nl
072-5727032
www.heerhugowaard.sp.nl

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling van
donderdag 6 april
Presentatie stand van zaken Jeugdhulp
Vanuit het college wordt de stand van zaken gepresenteerd.

Wijzigingsbesluit Verordening Leerlingenvervoer
Voorgesteld wordt om een technische aanpassing aan te brengen in artikel
11 van de Verordening Leerlingenvervoer. De commissie wordt gevraagd
hierover de gemeenteraad te adviseren.

