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

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

Commissie Middelen en Stadsbeheer, 7 maart
Motie VVD over buurtpreventie
Op initiatief van de VVD-fractie wordt een motie behandeld waarin
burgemeester en wethouders wordt opgedragen om buurtpreventie-WhatsAppgroepen te ondersteunen met registratie en het plaatsen van bordjes in
de wijk. De commissie wordt gevraagd hierover een advies uit te brengen.
Convenant leidingen
Het waterleidingbedrijf PWN, het waterschap HHNK en de gemeente
Heerhugowaard komen overeen dat ten aanzien van precariobelasting,
brandkranen en leges, sprake kan zijn van vermindering van regeldruk. De
gemeenteraad wordt gevraagd daar mee in te stemmen.

Commissie Stadsontwikkeling, 8 maart
Nul op de meter (NoM) woningen in de Draai
Om de bouw van zgn. Nul op de Meter woningen (woningen met een energierekening van € 0,--) te stimuleren, wordt de gemeenteraad voorgesteld om
daarvoor een bestaand budget ter beschikking te stellen.
Opdracht Taskforce Wonen
Om te kunnen voorzien in de dringende behoefte aan sociale huurwoningen,
is een taskforce wonen opgericht. De gemeenteraad wordt gevraagd het vertrouwen te geven aan het college, ambtenaren en initiatiefnemers om deze
opdracht op te pakken.
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In 2014 heeft de gemeenteraad verzocht de mogelijkheid voor langere
openingstijden voor de horeca te onderzoeken. Gebleken is dat de openingstijden niet meer aansluiten op de huidige praktijk. De gemeenteraad wordt
gevraagd de APV aan te passen.

Stationsgebied
'Het stationsgebied in
Heerhugowaard moet een uithangbord van de stad worden. Een entree
van de stad waar je je veilig voelt
en waar veel te doen is. Dat is nu
allemaal niet zo. En dat vind ik een
gemiste kans. Er komen hier iedere
dag duizenden mensen. Natuurlijk
veel forenzen en bezoekers. Niet
alleen uit Heerhugowaard, maar
ook uit omliggende dorpen. Dit
gebied heeft een regionale functie,

daar moet je in willen investeren.
Natuurlijk weet ik dat we de ondernemers, ProRail en de NS moeten
faciliteren. Maar we kunnen als
gemeente ook veel doen. Investeren
in de openbare ruimte met een visie
naar de toekomst. Zorgen dat die
tunnel onder het spoor er komt,
zodat die oversteek ZuidtangentBeverlandseweg eindelijk tot het
verleden gaat behoren. En dat je
je hier, ook 's avonds, veilig voelt.

Falco Hoekstra (27)
VVD
Woont samen met vriendin
Is geboren en getogen
Heerhugowaarder

Dan moet dit gebied in die uren niet
zo doods en verlaten zijn als het nu
is. Ik zou graag met ondernemers,
bewoners van het gebied, forenzen
en anderen eens willen praten over
wensen en mogelijkheden' .

De visie van Nederland Duurzaam

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Steeds meer leven in de brouwerij
die Heerhugowaard heet
Het gaat relatief goed met
Heerhugowaard vinden wij. Er komt
langzaam aan meer leven in de
brouwerij met de aanstaande heropening van de Waerdse Tempel
en de Libelle, alsmede het nieuwe
terras op het Coolplein. De test voor
de verruiming van openingstijden
verloopt goed en we verwachten
dat dit binnenkort permanent wordt
gemaakt. Misschien moeten we
daarin de nieuwe Waerdse Tempel
daarbij wel vrij spel geven in de
weekenden, zodat zij ook kunnen
concurreren met andere grote podia?
Bij het recent aangenomen duurzaamheidsbeleid heeft de Raad drie
van onze moties aangenomen die
moeten leiden tot gebruik van innovatieve technieken. Wij zetten ons
steeds in om de methoden van de
toekomst toe te passen. Er ligt een

Wil je meedenken en/of doen?
Mail: freekmarchal@hotmail.com
Twitter: @Freek_M
Tel : 0630733985
FB: facebook.com/NDHHW

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO)
d.d. 10 maart 2016
Advisering met betrekking tot toewijzen zendmachtiging lokale omroep
Voor het verstrekken van een zendmachtiging voor een nieuwe termijn van
vijf jaar hebben twee aanvragers zich gemeld. Heerhugowaard A Live en
Stichting Media Platform Heerhugowaard. De gemeenteraad wordt gevraagd
een keuze te maken tussen de aanvragers.
Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordHolland-Noord (SOVON)
SOVON omvat een achttal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs
in deze regio, waaronder ook in Heerhugowaard. Een statutenwijziging is
noodzakelijk geworden in verband met enkele formele wijzigingen en om
de statuten meer toekomstbestendig te maken. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met deze wijzigingen door het afgeven van een
verklaring van geen bezwaar.

Gegevens fracties

kans om ons meer als duurzame
gemeente te profileren, met een
veelheid aan faciliteiten. Wij hebben
als gemeente inmiddels namelijk al
best wat in huis. Het wordt daarom
tijd dat we onze regio laten weten
wat we allemaal hebben hier, door
meer te doen aan city marketing.
Onze wens is nu nog een vernieuwd
en duurzaam gebouwd station dat
makkelijker toegankelijk is (voldoende parkeergelegenheid) en met
een goede regelmatige verbinding
naar de Randstad. Daarvoor mag de
gemeente zich ook richting NS sterk
maken.

Bouwplan Nieuw Waard (tussen Butterhuizen en Stad van de Zon)
Voor de bouwvlek tussen Butterhuizen en Stad van de Zon is een woningbouwplan ontwikkeld. De bouwplannen wijken op enkele punten af van het
geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven, waarmee de procedure tot aanpassing
van het bestemmingsplan kan worden gestart.
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(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl
CDA
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www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
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Nederland Duurzaam
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Burgerbelang
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www.heerhugowaard.pvda.nl
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Lijst Marjan Jongejan
E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

