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Raadsleden wonen in
Heerhugowaard en zijn in de politiek gegaan om ‘iets’ te betekenen
voor de stad en haar inwoners. In
de rubriek ‘De Plek van het raadslid’ beschrijven ze een plek in
Heerhugowaard die voor haar of
hem bijzonder is.

Agenda raadsvergadering
Agenda raadsvergadering van dinsdag 26 mei
Aanvang: 20.00 uur.Locatie: raadzaal
De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
staat op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl
Herbenoeming lid welstandscommisie
De welstandscommissie beoordeelt bouwaanvragen op hun passendheid
op zich en in de omgeving. De onafhankelijke leden van de welstandscommissie worden voor drie jaar benoemd met een verlengingsmogelijkheid van
drie jaar. Voorgesteld wordt de benoemingstermijn van de heer ir. K. Hoek te
verlengen. (= akkoordstuk)

‘Worteltjes
komen uit de
supermarkt’
‘Mijn vader had vroeger een volkstuin, dus dat is mij met de paplepel in
gegoten. Toen ik in 1999 wat meer
tijd kreeg heb ik hier op De Vork een
tuin gehuurd. De rust hier vind ik zo
lekker. Ik heb thuis ook wel een tuin,
maar de omgeving is daar toch al
gauw lawaaierig als het lekker weer

is. En we hebben nu onze eigen
onbespoten groente en fruit. En we
kunnen onze jongste generatie kinderen nog wat leren. Laatst was ik
met een kleinzoon en zijn vriendje
worteltjes aan het rooien. Ik maakte
er een paar schoon en gaf die aan
ze. Het vriendje wilde het niet eten,

Marjan Jongejan (62),
getrouwd, twee kinderen,
vijf kleinkinderen. Partij:
Lijst Marjan Jongejan..
Woont sinds 1967 in
Heerhugowaard, tegenwoordig in de Rivierenwijk.

want worteltjes komen uit de supermarkt en niet uit de grond, vond hij.
Wist je trouwens dat het complex
bijna niet meer had bestaan. De
gemeente wilde er in 2003 een
waterberging van maken.
Dat hebben we gelukkig kunnen
voorkomen.’

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

Meer betaalbare woningen
voor senioren
Omdat Heerhugowaard vanaf eind
jaren zestig sterk gegroeid is zal de
vergrijzing hier de komende jaren
veel sterker gaan dan in de rest
van Nederland. We moeten dus
zorgen voor voldoende woningen
die geschikt zijn voor senioren of
bestaande woningen aanpassen.
Veel oudere senioren willen verhuizen van hun eengezinswoning naar
een appartement of aanleunwoning.
In Heerhugowaard zijn te weinig
betaalbare woningen die passen
bij de wensen van de oudere
Heerhugowaarders. Vooral de verhouding koop en huur is scheef,
84/16. Er worden wel nieuwe huurwoningen voor senioren gebouwd,
zoals aan het Tamarixplantsoen,
maar echt goedkope woningen zijn
daar niet bij. Daar komt nog bij dat
door een toename van het aantal
urgentiegevallen de druk op de

bestaande goedkope huurwoningen toeneemt. Er zal daarom in de
komende jaren extra aandacht voor
moeten zijn voor nieuwbouw van
betaalbare seniorenwoningen.
Ook het aanpassen van de
bestaande woningen moet voor
meer mensen bereikbaar worden.
Voor koopwoningen wordt er landelijk gewerkt aan een zogeheten
blijverslening. De gemeente verstrekt de blijverslening en krijgt in
ruil daarvoor het recht van eerste
hypotheek. Het onderpand zit in
de woning. Bij verkoop krijgt de
gemeente het geleende bedrag
terug en kan dat bedrag weer
gebruiken voor een volgende aanvraag tot een woningaanpassing.
Senioren Heerhugowaard wil dat
Heerhugowaard hier ook aan mee
gaat doen.

Kredietaanvraag realisatie volkstuinen Heerhugowaard-Zuid
Voor het volkstuincomplex Oosterwaard (voorheen gelegen aan de
Krusemanlaan naast het crematorium) is een vervangende locatie gevonden. Het nieuw in te richten perceel ligt aan het einde van de Molendijk.
Tegelijkertijd wordt voorgesteld om de Molendijk beter als fietsroute geschikt
te maken door deze te verbreden. De gemeenteraad wordt gevraagd de
nodige gelden beschikbaar te stellen. (= akkoordstuk)
Nota weerstandvermogen
In de Nota weerstandsvermogen wordt aangegeven wat de financiële mogelijkheden van de gemeente zijn om financiële tegenvallers op te vangen. De
gemeenteraad wordt voorgesteld deze nota vast te stellen. (= bespreekstuk)
Motie voor meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbiënne,
homo, biseksueel en transgenderist)
De fractie D66 heeft het initiatief genomen om via een motie het college
op te dragen te onderzoeken hoe het in Heerhugowaard gesteld is met de
discriminatie en intolerantie ten opzichte van de LHBT-gemeenschap en
of er noodzaak is beleid te ontwikkelen om discriminatie en intolerantie in
Heerhugowaard van met name die groep tegen te gaan. De commissie wordt
gevraagd de motie te agenderen voor de komende raadsvergadering.
(= bespreekstuk)

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 raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

Gegevens fracties
HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl,
CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,

Annette Valent-Groot
Fractievoorzitter Senioren
Heerhugowaard
fractie@seniorenheerhugowaard.nl

SP
www.heerhugowaard.sp.nl
Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
Burgerbelang
www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl
ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl
GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl
Lijst Marjan Jongejan
E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

