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De gemeenteraad
is er voor u!

21 mei 2013

Welkom!
Van harte welkom op de raadspagina van de Gemeenteraad Heerhugowaard! Als waarnemend voorzitter van de
raad ben ik verheugd u kennis te laten maken met nieuwe
Raadspagina in het Stadsnieuws van Heerhugowaard.
De gemeenteraad is door de inwoners van Heerhugowaard gekozen
om beslissingen te nemen met
betrekking tot vele ontwikkelingen
in onze gemeente. Uw betrokkenheid is daarbij vanzelfsprekend van
groot belang. Het gaat immers om
uw leefomgeving. Via deze tweewekelijkse terugkerende pagina
houden wij u voortaan op de hoogte
van de onderwerpen waarmee we
ons bezighouden. Daarnaast zullen
de verschillende raadsleden van
Heerhugowaard zich op deze pagina
presenteren met hun visie zodat zij
beter herkenbaar en bereikbaar voor
u zijn.
Ik wens u namens de gemeenteraad
van Heerhugowaard veel leesplezier
en mocht u vragen of opmerkingen

hebben, schroom niet om contact
op te nemen. Dit kan via onze griffie
(griffie@heerhugowaard.nl) of de
partijen.
Vriendelijke groet,
Carola van ’t Schip, waarnemend
voorzitter Gemeenteraad.

Informatie politieke partijen
n Jongerengemeenteraad eerder dit jaar
Om u als lezer nog beter te informeren vult de gemeenteraad van
Heerhugowaard voortaan om de
week deze pagina. Naast het verschaffen van informatie hoopt de
gemeenteraad op deze manier de
afstand tussen politiek en inwoners te verkleinen. Hopelijk gaat
u zich meer betrokken voelen bij
de lokale politiek. Op deze pagina
krijgt u onder andere informatie over
komende vergaderingen, maar ook
wordt teruggeblikt op voorgaande
vergaderingen. We zoomen in op de
politiek zelf en willen duidelijk maken
welke afwegingen zijn gemaakt
bij het nemen van een beslissing.
Standpunten van politici, actuele
zaken die voor u van belang zijn en
vooruitblikken en terugblikken op
raads- en commissievergaderingen
heeft u voortaan bij de hand.
U werd tot dusver vooral van informatie voorzien door het college van
B&W, vanaf nu wordt u via deze
raadspagina, de nieuwe website van
de gemeenteraad (raad.heerhugowaard.nl) en twitter

(@rdheerhugowaard) ook actief
geïnformeerd door de gemeenteraad.
Wie aan de gemeenteraad denkt,
denkt nu waarschijnlijk aan vergaderingen in het gemeentehuis.
Echter, deze vergaderingen vinden
in de nabije toekomst ook bij u in
de omgeving plaats. Het plan is
themavergaderingen bij u in de wijk
te organiseren. Over onderwerpen
die “letterlijk” dichtbij staan. Een
goede manier voor ons om nog meer
te luisteren naar zaken die spelen.
Naast deze bewonersbijeenkomsten organiseren wij activiteiten om
jongeren te informeren en te betrekken. Door middel van workshops,
lagerhuisdebatten en jeugdraadsvergaderingen op bijvoorbeeld school.
Met de verkiezingen in aantocht is
het van groot belang de verschillen tussen de politieke partijen te
verduidelijken. Wat wilt u en met
welke partij komt u mening het meest
overeen? Dit krijgt met behulp van
een verkiezingskrant en mogelijk een
stemwijzer vorm.

Door deze meer eigentijdse en open
communicatie verwachten wij te
voldoen aan de wensen van veel
inwoners om beter geïnformeerd en
betrokken te worden. Communicatie
wordt veel meer dan “zenden” alleen.
Uw mening “ontvangen” is voor ons
van grote waarde.
Bent u geïnteresseerd in meer
details dan kunt u altijd Twitter
(@rdheerhugowaard) of onze vernieuwde website raadplegen: http://
raad.heerhugowaard.nl. De vergaderstukken, het vergaderschema
en persoonlijke gegevens van de
raadsleden vindt u daar. En u bent
uiteraard altijd welkom om een vergadering van de raad bij te wonen.
Wij nodigen u van harte uit dit te
doen.
De raad van Heerhugowaard en ook
de diverse fracties staan open voor
uw mening over deze pagina. Wat
mist u of wat vindt u niet interessant?
Uw mening wordt gewaardeerd
en kunt u e-mailen naar de griffie:
griffie@heerhugowaard.nl.

De visie van Burgerbelang

Regionale samenwerking
Praten over regionaal samenwerken
van gemeentes is natuurlijk vreemd
vanuit het perspectief van een lokale
partij. Maar toch, als je als lokale
partij het belang en welzijn van je
inwoners hoog in het vaandel hebt,
zoals Burgerbelang, dan ontkom je
er niet aan.
En dan is het toch een aparte
gewaarwording als je in een dergelijk proces, waarbij je praat over
effectiever met gelden en diensten
omgaan, je regionale lokale collegae
spreekt. Dan zijn lokale belangen,
het in stand houden van een eigen
identiteit, het zelf willen doen,
toch sterke motivatoren om niet in
gezamenlijkheid naar oplossingen
te zoeken. Tijdens zo’n regionale

bijeenkomst van alle omliggende
gemeentes, werd geroepen “ja maar
we willen niet volgebouwd worden,
we willen groen zijn en blijven”. En
juist deze openbaring geeft aan
hoezeer we moeten samenwerken. De ene gemeente behoudt
zijn groene identiteit en de ander
zijn stedelijke karakter. En nu komt
zelfs de Haagse druk erbij om op
sociaal niveau diensten en service
te bundelen om aan de besparingen
te voldoen. Eens te meer een reden
om elkaar op te zoeken voordat
de Haagse druk wordt omgezet
in Haagse dwang. Als de Haagse
politieke partijen al over elkaar heen
vallen, laten we dan als regionale
lokalen het initiatief nemen en elkaar

VVD

Fractievoorzitter Alex Harren, e-mail:
harren.vvdhhw@gmail.com, tel. 0725746877.
Website: www.vvdheerhugowaard.nl,
Twitter: @vvdhhwaard

HOP (Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)

Fractievoorzitter: Carola van ’t Schip,
e-mail: carolavantschip@me.com,
tel. 072-5723508. Website:
www.hopheerhugowaard.nl,
Fractiespreekuur: 22 mei en 12 juni
om 19.30 uur

Burgerbelang

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

PvdA

Fractievoorzitter: Stefan Brau,
e-mail PvdA-fractie:
pvdaheerhugowaard@gmail.com,
tel. PvdA-fractie: 06-31265894.
Fractiespreekuur: derde maandag in
de maand om 19:30 uur
(vooraf afspraak maken)

CDA

Fractievoorzitter: Gido Oude Kotte,
e-mail: ge@oudekotte.nl,
tel 06-27277777.
E-mailadres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
Website voor meer informatie: www.
cda.nl/noord-holland/heerhugowaard

D66

Fractievoorzitter: Carolien van
Diemen, carolienv.diemen@tiscali.nl,
tel. 072-5714286
Website: www.d66heerhugowaard.nl
of www.d66-heerhugowaard-nu.nl
Via de bovenstaande kanalen kunt u
contact opnemen met D66 voor het
fractiespreekuur

VSP (Verenigde
Senioren Partijen)

Fractievoorzitter: Theo Reijnders,
e-mail: twreijnders17@kpnmail.nl,
tel. 06-46762454
Fractiespreekuur iedere maandag
voor de raadsvergadering om
19.30 uur

Trots

Fractievoorzitter: Jan van der Starre,
e-mail: Jan.Trots.NL@kpnmail.nl,
tel. 06-21165161
Bestuursvoorzitter: Mariska Wiedijk,
e-mail: Mariskawiedijk@trotsopnederland.com
tel. 06-5582 1153
De fractie van Trots heeft iedere
derde woensdag van de maand
fractieoverleg/spreekuur

ChristenUnie

Fractievoorzitter: Trees Huijboom.
Tel. 06-18841875
E-mailadres secretariaat: secretaris@heerhugowaard.christenunie.nl
Website: www.heerhugowaard.christenunie.nl

LPC (Lijst Piet Carnas)
Fractievoorzitter Piet Carnas,
e-mail: piet.carnas@hotmail.com,
tel. 06-57095044

GroenLinks

Fractievoorzitter: Rene Schoemaker,
e-mail: schoemaker@groenlinksheerhugowaard.nl. Tel. 072-5209530

opzoeken en constructief ons alles
burger belang voorop stellen.
Ad Jongenelen,
fractievoorzitter Burgerbelang

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het
vergaderschema van raad en commissies, live
uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard

