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‘Sociale winkel moet
winkelcentrum leuk maken’
Erkan Labouré is gekomen met de
missie om activiteiten te organiseren
voor jongeren onder de achttien: ‘Ik
ben zelf 23 en ik weet uit ervaring
dat er weinig te doen is voor die
leeftijdsgroep. Inmiddels heb ik al
contact gehad met buurthuis De
Ezel. Die willen heel graag iets doen
maar het ontbreekt ze aan middelen.
We gaan nu met elkaar in gesprek.
Ook beveiliging is een aandachtspunt. Maar daar kan ik als vrijwilliger
zelf iets in betekenen, want ik werk in
de beveiliging.’ Hij vindt de Burgertop
en het Werkatelier tot nu toe helemaal top. ‘Je ziet burgers initiatieven
nemen die ze normaal niet zouden
durven nemen. Het is zo mooi wat er
allemaal ontstaat. Samen komen we
een heel eind.’

Sociale winkel
Een ander onderwerp was de
sociale winkel, die in winkelcentrum Broekerveiling al bestaat.
Initiatiefnemers waren de
Heerhugowaarders Klaas Wever en
zijn zoon Chris. Samen zijn zij eigenaar van het bedrijf Crystal Projects.
‘Een sociale winkel in Middenwaaard
moet het winkelcentrum leuk maken,’
zegt de 27e jarige Chris. ‘Je kunt er
creatieve activiteiten organiseren
of interactieve bijeenkomsten over
technologie, maar je kunt je ook
bezighouden met zorgvragen. Wij
doen graag maatschappelijke projec-

ten. Zo hebben we vijf jaar geleden
ook buurtleren.nl opgezet. En toen
we met ons idee voor een sociale
winkel terecht konden in Broek op
Langedijk, hebben we dat meteen
gedaan. Het zou mooi zijn als dat
ook lukt in Middenwaard.’ Ook Chris
is te spreken over de bijeenkomsten
tot nu toe en hij hield er nog een leuk
weetje aan over. ‘Toen ik de burgemeester sprak bleek dat we allebei in
Twente hebben gestudeerd en ook
nog bijna in hetzelfde studentenhuis
hebben gewoond. Maar dan wel met
wat jaartjes ertussen…’

Agenda raadscommissies
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en
beginnen om 20.00 uur. De volledige agenda's met de staan op raad.heerhugowaard.nl.

Commissie Middelen en Stadsbeheer op 4 april
Aanpassing Apv inzake uitwegen
De meldingplicht voor het maken van een uitrit zoals die sinds 2010 geldt,
is juridisch niet houdbaar gebleken. De gemeenteraad wordt voorgesteld de
meldingplicht om te zetten in een vergunningplicht.

Zoektocht
Anton Balm, manager bij de
gemeente en tijdens het werkatelier
begeleider bij het thema ‘Jongeren
betrekken’, spreekt over een positieve zoektocht: ‘Er ontstond in mijn
groep een discussie over de rol van
de gemeente en de rol van de inwoners. Sommige deelnemers waren
van mening dat de inwoners de
ideeën aandroegen die de gemeente
dan moest uitvoeren. Maar de
gedachte achter deze werkwijze is
anders. Het is juist de bedoeling
dat inwoners het zelf oppakken. Wij
kunnen daarbij wel ondersteunen.
Ik zei: ‘Zie mij niet als de gemeente
maar gewoon als Anton die toevallig goed de weg weet binnen de
gemeente.’ Uiteindelijk werkte dat.
En toen was het bijvoorbeeld: ‘Anton,

■ Chris Wever, initiatiefnemer
Sociale Winkel.
Foto: Richard Rood
kun jij een lijstje scholen aanleveren
die wij dan kunnen benaderen?’
En natuurlijk kon ik dat. Zo krijg ik
steeds meer het idee dat we het mét
elkaar doen en dat ik ook onderdeel
ben van hun idee.’
Deze groep besloot uiteindelijk een
aparte burgertop te organiseren voor
jongeren vanaf 12 jaar, zodat zij zelf
met ideeën kunnen komen.
Zie ook: heerhugowaard.nl/burgertoph300

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Niet meer bezuinigen op kwetsbare groepen

Tot onze verrassing zijn de collegepartijen in maart afgeweken

van hun gezamenlijk ingezet beleid:
een subsidie van 225.000 euro
voor het behoud en de exploitatie
van de sporthal in De Noord. Dat
grote geldbedrag komt voort uit de
verkoop van onroerend goed aan
de Dreef. Samen met NLDuurzaam
hebben wij aan deze subsidie, zoals
het hoort, een aantal voorwaarden
kunnen verbinden. Maar we zijn
hier wel blij mee, want investeren in
welzijn en sport staat bij ons hoog
in het vaandel. Bovendien hebben
we direct gemeld dat we bij voorbaat een claim leggen op ander te
verkopen onroerend goed, zoals

Commissie Stadsontwikkeling op 5 maart
Vaststelling 7e herziening grondexploitatie De Draai 2016
De effecten van de ontwikkelingen in de woningmarkt en de gewijzigde
rijksregeling (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn verwerkt in de grondexploitatie. De gemeenteraad wordt gevraagd de herziene grondexploitatie
vast te stellen.
Vaststelling 6e herziening grondexploitatie De Vaandel
Het huidige economische klimaat en de voortdurende aanpassing van weten regelgeving maken een herziening van de grondexploitatie noodzakelijk.
De gemeenteraad wordt gevraagd de herziene grondexploitatie vast te
stellen.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
op 7 april

De visie van de PvdA

Komende weken en maanden volgen
de tussentijdse cijfers en resultaten
van de zorg- en welzijnsectoren. Het
eerste moment met houvast voor de
raad. Eindelijk kunnen raadsleden
breed overzien hoe onze gemeente
er voor staat. Alle door het rijk naar
de gemeenten overgehevelde taken
krijgen nu vastere vorm. En wij
kunnen, vanuit de oppositie, goed
onderbouwd aan de slag met het
collegebeleid voor de komende twee
jaar.

Eerste wijziging Legesverordening 2016
Eind 2015 zijn belastingtarieven in de legesverordening vastgesteld. Er is
sprake van een verhoging van een landelijke vastgesteld tarief en enkele
tekstuele onvolkomenheden in de verordening. De gemeenteraad wordt
voorgesteld de noodzakelijke wijzigingen in de Legesverordening vast te
stellen.

het oude postkantoor aan de De
Genestetlaan, voor verdere uitbreiding van sociaal beleid.
Grote zorg is de Haagse besparing
van een half miljard euro, die in
het vat zit voor ouderen en minder
validen, Onze fractie is mordicus
tegen nog meer besparingen, zeker
als het gaat om mensen die niet
anders kunnen en zich vaak niet
kunnen verdedigen. Als het zover
komt dat gemeenten die besparingen zouden moeten doorvoeren
stemmen wij, uit principe en elke
keer weer, tegen.

Wijziging begrotingspost subsidies 2016
In de raadsbegroting 2016 zijn begrotingssubsidies opgenomen. De
maximale hoogte van de daarin genoemde bedragen voor een drietal subsidieontvangende instellingen moet aangepast worden. De gemeenteraad
wordt gevraagd deze wijzigingen in de begroting op te nemen.
Wijziging Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (Ash)
De gemeenteraad heeft in 2014 de Algemene Subsidieverordening vastgesteld. De gedachte daarbij dat een financiële verantwoording achterwege kan
blijven bij enkele subsidiecategorieën blijkt niet houdbaar. De financiële verantwoording geeft in de praktijk toch onmisbare toetsingsinformatie en wordt
bovendien geëist daar waar sprake is van mede subsidieverstrekkers. De
gemeenteraad wordt gevraagd de Ash te wijzigen.

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

Fractie PvdA
Metin Kadioglu
www.heerhugowaard.pvda.nl

Fractie PvdA
Jaap Koppelaar
www.heerhugowaard.pvda.nl

Fractie PvdA
Stefan Brau
www.heerhugowaard.pvda.nl

Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
Burgerbelang
www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl
ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl
GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl
Lijst Marjan Jongejan
E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

