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Stadsstrand, kofferbakmarkt
en jongerenfeest in De Ezel

Agenda raadsvergadering 26 april, 20.00 uur
De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. De complete agenda van de
raadsvergadering met de bijbehorende stukken staat op de website van de
gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via heerhugowaard.raadsinformatie.nl.
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. (=akkoordstuk)

■ Kofferbakmarkt in Den Helder
Het zou er zo maar van kunnen
komen, een stadsstrand in het
Stadshart en een kofferbakmarkt
ergens in Heerhugowaard. Een
jongerenfeest in De Ezel komt er
zeker, er is zelfs al een datum:
zaterdag 23 april vanaf 20.00 uur.
Entree is gratis.
De ideeën komen van deelnemers
aan de Burgertop H300 die in februari is gehouden. ‘In februari heeft
u mee gedaan aan de burgertop,
In maart bent u in werkateliers aan
de slag gegaan om de ideeën uit
te werken. Het is nu 13 april en u
presenteert al uitgewerkte plannen.
Chapeau voor uw inzet’, zei burgemeester Han ter Heegde in zijn
welkomstwoord.

Stadsstrand
De werkgroep ‘Bruisend Stadshart’
heeft onder andere een plan voor
een stadsstrand in het Stadshart.
Niet aan het water, dat stuit op
praktische problemen vindt de werk-

groep zelf, maar aan de noordkant
van het Stadsplein. Het strand moet
een plek worden waar je naar live
muziek kunt luisteren en natuurlijk
ook een plek waar je wat kunt eten
en drinken. Samen met de gemeente
en (horeca)ondernemers moet het
concept uitgewerkt worden.

Kofferbakmarkt
Iets simpeler moet een kofferbakmarkt te regelen zijn. Edwin en Karin
van der Gulik kennen het concept
uit hun vorige woonplaats Schoorl.
‘Een stuk land en honderd auto’s en
je hebt zo’n markt.’ Het is nog wel
even zoeken naar zo’n stuk land. Er
moet bijvoorbeeld wel parkeerplek
zijn voor bezoekers die met de auto
komen. En er zijn nu eenmaal regels
voor evenementen, want dat is een
kofferbakmarkt. ‘Maar waar een wil
is, is een weg’, zei de burgemeester
desgevraagd.

Buurthuisfeest
Een feest voor jongeren in buurt-

huis De Ezel is al geregeld.
Erkan Labouré (23) woont in de
Schilderswijk en is het met andere
jongeren in zijn buurt eens dat daar
niet heel veel voor hen te beleven
valt. Dat tot groepjes jongeren die
elkaar dan maar op straat ontmoeten. En dat leidt dan soms tot
klachten van bewoners vanwege
overlast. Maar we hebben toch
een buurthuis, dacht Erkan. Daar
kunnen we toch wekelijks een feest
geven. Hij is gaan praten met de
beheerder van het buurthuis en
de gemeente over beveiliging en
het voorkomen van overlast. En
nu gaat het voor de eerste keer
gebeuren op zaterdag 23 april
vanaf 20.00 uur.
Andere werkgroepen buigen zich
nog over onderwerpen als verkeersveiligheid, een beursvloer voor
vrijwilligers, jongeren betrekken bij
jongerenbeleid van de gemeente,
levensbestendig wonen en een
sociale winkel.

De visie van D66
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

De grachten van Heerhugowaard
Wat zijn ‘de grachten van
Heerhugowaard?’. Ik bedoel,
Amsterdam is internationaal
bekend vanwege de grachten
in haar prachtige UNECSO binnenstad. Waarmee onderscheidt
Heerhugowaard zich eigenlijk?
We zijn niet een slaperig, sloom en
saai forensenstadje dat leunt op
grote broer Alkmaar. Integendeel,
we hebben veel te bieden! Een
modern overdekt winkelcentrum
Middenwaard die z'n gelijke in
de regio niet kent, net zoals het
zwembad Waardergolf, het Coolplein
en het strand en park van Luna met
The Temple en ga zo maar door.
De duurzame wijk Stad van de Zon
trekt nog steeds veel professionele
belangstellenden uit binnen-en buitenland. Iconen van de groeispurt die
we hebben meegemaakt.

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.
(= akkoordstuk)
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 verordening te wijzigen.
(= akkoordstuk)
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. (= bespreekstuk)
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. (= bespreekstuk)

Gegevens fracties

Daarnaast hebben we nog enkele
historische hoogtepunten uit de
tijd dat Heerhugowaard nog een
dorpje was. Zoals het gemaal uit
1877 aan de Huygendijk, nu het
Poldermuseum.
D66 vindt dat we onze kleurige
parels die we in huis hebben moeten
behouden, verfraaien en koesteren.
Ze maken het leven in onze stad
heel aangenaam.
Toch, als je langs Heerhugowaard
rijdt, of op het station aankomt, zie
je dat er niet bepaald vanaf. In een
Stad van kansen moet en kan dit
anders.
Vooral het stationsgebied is dringend
aan 1-2-3 upgrades toe. D66 steunt
initiatieven die hiertoe bijdragen en
streeft ernaar dat het stationsgebied
zich de komende jaren ontpopt als
‘de grachten van Heerhugowaard’,
het aantrekkelijke en attractieve

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. (= akkoordstuk)
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