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van het raadslid

6 september 2016

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

Agenda raadscommissies

Altonstraat
‘Ik hou van het buitengebied van
Heerhugowaard. Ik woon hier
vlakbij op de Middenweg. Als ik
mijn hoofd leeg wil maken gaan de
wandelschoenen aan en loop ik een
rondje Altonstraat-Middenweg. Mijn
kinderen hebben hier in de kassen
gewerkt. Prachtig toch, dat die

kinderen hier een zakcent kunnen
verdienen. Ik ben ook trots op de
ondernemers hier die hun kassen en
productieprocessen steeds verder
verduurzamen. Volgens mij zit Alton
daardoor ook economisch weer in de
lift. Gelukkig maar. Van vroeger herinner ik me nog de kermisborrels hier

Gea Klercq (60)
CDA
Gehuwd, vier kinderen , twee
kleinkinderen
Woont sinds 2001 in
Heerhugowaard

in de kassen, als het op de kermis
zelf nog niet zo druk was.’

Dag van de Democratie 2016:
geef samen kleur aan de democratie
Op zaterdag 10 september wordt
in Nederland de Internationale Dag
van de Democratie gevierd. Ook
de gemeente Heerhugowaard doet
hieraan mee. Thema is dit jaar: geef
samen kleur aan de democratie.
Op drie locaties (Kunstkerk, Artfarm
en Cool kunst en cultuur) willen raadsleden graag in gesprek komen met
inwoners over wat zij belangrijk vinden
voor de buurt en de stad en hoe zij
hier zelf een rol in kunnen spelen.

Om letterlijk en ludiek kleur te geven
aan het thema van dit jaar (geef
samen kleur aan de democratie) sluit
Heerhugowaard met haar Dag van
de Democratie aan bij de Atelier- en
Kunstroute die op 10 en 11 september wordt gehouden. Het idee is dat
inwoners die dat willen samen met
raadsleden hun ideeën voor de stad
omzetten in een schilderwerk. Alle
kunstwerken zijn in de weken daarna
in het gemeentehuis te zien.

De Dag van de Democratie is
een aantal jaren geleden door
de Verenigde Naties uitgeroepen
om mensen zich er bewust van te
maken dat democratie niet overal
in de wereld vanzelfsprekend is
en dus gekoesterd moet worden.
In Nederland wordt deze dag door
gemeenten aangegrepen om de
betrokkenheid van burgers met de
lokale politiek te vergroten.

De visie van Nederland Duurzaam

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Energiebesparing in
bestaande bouw
Na een mooie zomer met typisch
Heerhugowaardse evenementen
zoals de Waard Cup, Tour de Waard
en Mixtream kunnen we met frisse
moed weer gaan kijken naar de
ontwikkeling van de gemeente. In
september gaat de gemeenteraad op
voorstel van Nederland Duurzaam
kijken naar een manier om energiebesparing mogelijk te maken voor
bestaande bouw, bijvoorbeeld voor
verenigingen.
Bijvoorbeeld door zonnepanelen
te plaatsen. Zo kunnen we als
gemeente werken aan het verminderen van ons vervuilende
energieverbruik en dit vervangen
door schone energie. Het is voor ons
duidelijk dat wij ons als gemeente
hiervoor moeten inspannen. Wij

hopen dat de rest van de politieke
partijen de noodzaak tot verduurzaming ook serieus neemt in deze altijd
vooruitstrevende gemeente.
We blijven ook scherp op de gaande
ontwikkelingen met betrekking tot
andere innovatieve en duurzame
investeringen. Er is immers geld
vrijgemaakt afgelopen maanden dus
de gemeente kan nu echt weer wat
gaan doen op dit gebied.
Op dit moment spelen ook de
komende ontwikkelingen bij
ons station. Wij denken dat een
duurzame gemeente een goed
bereikbaar, levendig en toegankelijk
station moet hebben. Reizen met de
trein in plaats van met de auto wordt
zo aantrekkelijker. Daar zetten we
ons de komende tijd voor in.

De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volledige agenda's met de stukken staan op raad.heerhugowaard.nl.
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 (MISB) d.d. 5
september 2016 (start 20.00 uur)
Raadsvoorstel Effectindicatoren
Door het opnemen van effectindicatoren die goed aansluiten bij doelstellingen die door de raad zijn vastgesteld kan de raad zich meer richten op het
bereikt maatschappelijk effect van de door haar gestelde kaders. Een werkgroep uit de raad en commissies heeft effectindicatoren benoemd welke de
huidige effectindicatoren kunnen vervangen.
Raadsvoorstel Aanpassing grondbeleid met de mogelijkheid tot
gronduitgifte in erfpacht op bedrijventerreinen en vaststelling van de
algemene erfpachtvoorwaarden.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een handelingskader vast te
stellen waarin het gronduitgiftebeleid wordt verruimd met de mogelijkheid tot
gronduitgifte in erfpacht voor bedrijventerreinen.
Raadsvoorstel Kredietaanvraag onderhoud Taxuslaan 32
De renovatie van het schoolgebouw aan de Taxuslaan is al gedeeltelijk uitgevoerd. De gemeenteraad wordt gevraagd om het tweede gedeelte van de
investeringen goed te keuren en de lasten te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs.

Commissie Stadsontwikkeling (SO) d.d. 6 september 2016 (start 20.00 uur)
Raadsvoorstel Glasvezel in Heerhugowaard – uitvoering raadsbrede
motie snel internet in geheel Heerhugowaard
Het college heeft een marktpartij gevonden die bereid is voor eigen rekening en risico geheel Heerhugowaard te voorzien van glasvezel waarbij de
gemeente een faciliterende rol speelt. De gemeenteraad wordt gevraagd
akkoord te gaan met de plannen.
Discussienota inzake de vervolgstappen na het onderzoek betreffende
de kansen voor het aanbieden van een groene lening
Naar aanleiding van de motie “Groene lening” biedt het college bijgaande
discussienota aan met het verzoek aan de gemeenteraad om in discussie te
gaan over de genoemde alternatieven rondom financieringsmogelijkheden
voor duurzaamheidsbevorderende maatregelen.
Raadsvoorstel Ontwikkelingsstrategie Stationsgebied
In dit raadsvoorstel wordt de ontwikkelingsstrategie van het stationsgebied
toegelicht. De gemeenteraad wordt gevraagd om de Ontwikkelingsstrategie
Stationsgebied Heerhugowaard 2016 -2018 vast te stellen.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
d.d. 8 september 2016 vervalt
Deze commissievergadering komt te vervallen wegens gebrek aan bespreekpunten.
Wil je meedenken en/of doen?
Mail: freekmarchal@hotmail.com
Twitter: @Freek_M
Tel : 0630733985
FB: facebook.com/NDHHW

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadscommissies zijn, net als de raadsvergaderingen, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

