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Jongerengemeenteraad
over buitensporten en
verkeersveiligheid

7 februari 2017

Programma
Locatie:

Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK)
Stationsplein 136 Heerhugowaard

18:30-19:00
19:00-19:05
19:05-19.50

Inloop
Ontvangst door organisatie
Eerste ronde: Debat buitensporten

19.50-20:05

Pauze

20:05-20:50
20:50-21:05
21:05 uur

Tweede ronde: Debat verkeersveiligheid
Afsluiting en prijsuitreiking
Napraten met hapje en drankje

veilige routes en paden voor fietsers
nodig? En meer / minder stoplichten
of verlichting zodat fietsers veilig
kunnen oversteken? Welke plekken
in je route hebben aandacht of aanpassing nodig?
Aan het eind van de bijeenkomst
kiest een jury bestaande uit raadsleden en een wethouder de beste

individuele debater en de beste
fractie. De beste individuele debater
wordt uitgenodigd in de formele
raadsvergadering om daar de aangenomen motie(s) toe te lichten aan
de gemeenteraad. Wellicht dat de
raadsleden zelf met de aangenomen
moties aan de slag willen.

Gegevens fracties
HOP

Fractievoorzitter: John Does
e-mail: info@johndoes.nl, tel. 06-24504221
Website: www.hopheerhugowaard.nl
Op donderdag 16 februari organiseert de gemeente voor de
vijfde keer de jaarlijkse jongerengemeenteraad. Op de
agenda staan dit jaar de onderwerpen ‘Buitensporten’ en
‘Verkeersveiligheid’. Leerlingen
van het Trinitas College, het
Huygens College, het Clusius
College en Parlan gaan over deze
onderwerpen in een realistische
raadzetting in debat.
Loco-burgemeester Gido Oude Kotte
is voorzitter van de vergadering, bijgestaan door raadsgriffier Liesbeth
Schreiner.
De jongerengemeenteraad wordt
georganiseerd om jongeren te

betrekken bij lokale politiek.
De zetels in de jongerenraad zijn als
volgt verdeeld.
Trinitas college Havo
7 zetels
Trinitas college Vwo
7 zetels
Huygens College 		
7 zetels
Clusius College 		
7 zetels
Parlan 			
3 zetels
De jongeren krijgen bij de twee
onderwerpen een aantal vragen
voorgelegd. Door het indienen en
verdedigen van moties gaan zij
proberen voor die moties een meerderheid in de raad te krijgen.

Buitensporten

Bij het onderwerp Buitensporten zijn
de vragen:

Wat mis je en wat heb je nodig
om buiten te kunnen sporten en
bewegen? Is er behoefte aan buitenspeel- en sporttoestellen? Hoe
kun je dat voor elkaar krijgen en
waar moeten de toestellen geplaatst
worden? Hoe kun je de inwoners
van Heerhugowaard op een laagdrempelige manier aan het bewegen
krijgen?

CDA

Verkeersveiligheid/hoe
kom ik op een veilige
manier van en naar
school

SP

Bij het onderwerp Verkeersveiligheid
zijn de vragen:
Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Heerhugowaard? Zijn er meer

De visie van D66

Politiek leeft

D66 is blij met al die aandacht.
We zien deze belangstelling ook
terug in het aantal actieve leden.
Waar andere politieke partijen
de handdoek in de ring hebben
gegooid wegens gebrek aan interesse en actieve deelneming, zag
D66 Heerhugowaard haar aantal
nieuwe leden in 2016 met meer dan
30 procent groeien. Hiermee zijn
we de snelst groeiende, gezondste en actiefste politieke partij in
Heerhugowaard!
Als coalitiepartij blijft de D66fractie het college met een kritisch

oog volgen. Dat is ook onze taak
als volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende
raadsleden. Of het nu gaat om de
tekorten op de jeugdzorg, de shared
spaces bij de nieuw te bouwen
spoortunnel of de modernisering
van Centrumwaard. Daar beslist de
gemeenteraad over. Waar nodig
zullen wij onverminderd correcties
aanbrengen.
D66 Heerhugowaard ziet de toekomst, na de landelijke verkiezingen
in maart, zonnig tegemoet.
Wij sluiten inwoners niet uit, maar
werken met elkaar samen. Wij zetten
inwoners niet tegen elkaar op, maar
verbinden. Wij laten inwoners het
niet zelf uitzoeken, maar doen het
samen.
Kortom, het is ons Heerhugowaard.
Onze Stad van Kansen en Kansen
voor iedereen.

VVD

Fractievoorzitter Alex Harren, e-mail: harren.vvdhhw@gmail.com,
tel. 072-5746877, Website: www.vvdheerhugowaard.nl, Twitter @vvdhhwaard

Fractievoorzitter: Ane Duijff, e-mail: anesp@duijff.nl
Tel: 072-5727032

D66

Fractievoorzitter: Michael Feelders,
e-mail: duintop@yahoo.com, tel. 06 - 44822860
Website: www.d66heerhugowaard.nl of www.d66-heerhugowaard-nu.nl/
Via de bovenstaande kanalen kunt u contact opnemen D66 voor het
fractiespreekuur

Senioren Heerhugowaard

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Politiek leeft in Heerhugowaard.
Dat is overduidelijk. Mooie
voorbeelden zijn de H300,
Jongerengemeenteraad, Raad
on Tour, cursussen ProDemos en
burgerparticipatie voor inwoners
en ondernemers bij elk knellend,
belangrijk en emotioneel onderwerp.

Fractievoorzitter: Jolanda van Ling-Wanst,
e-mail: jolandavanling@gmail.com, tel 072-5314966
E-mail adres voor maken afspraak: cdaheerhugowaard@icloud.com
Website voor meer informatie: www.cda.nl/noord-holland/heerhugowaard

Fractievoorzitter: Annette Valent-Groot,
e-mail fractie@seniorenheerhugowaard.nl, tel. 06-21165161.
Website: www.seniorenheerhugowaard.nl

PvdA

Fractievoorzitter: Stefan Brau,
PvdA fractie email: pvdaheerhugowaard@gmail.com,
PvdA fractietel: 06 31265894, Fractiespreekuur: derde woensdag in de
maand om 19:30 uur* *=(vooraf afspraak maken)

Burgerbelang

Fractievoorzitter: Ad Jongenelen, e-mail: ajongenelen@me.com
tel. 06-46558993
Voor fractievergaderingen zie www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
Het fractiespreekuur is voorafgaand aan de fractievergadering van
19.30- 20.00 uur.

ChristenUnie

Fractievoorzitter: Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
Emailadres secretariaat: secretaris@heerhugowaard.christenunie.nl
Website: www.heerhugowaard.christenunie.nl

Nederland Duurzaam
Michael Feelders
Fractievoozitter D66
Heerhugowaard
E-mail duintop@yahoo.com
www.heerhugowaard.d66.nl

Fractievoorzitter: Freek Marchal
Website: www.partijnederlandduurzaam.nl/regio/heerhugowaard

Lijst Marjan Jongejan

E-mail:marjan@lijstjongejan.nl, tel: 072-8884771
U kunt alle raadsleden ook terugvinden op raad.heerhugowaard.nl
onder de tab Wie is Wie.

