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Heerhugowaard straks vrij
van files in de Spits!
Nu staan op de
Oosttangent, Westtangent,
N242 en de Zuidtangent
nabij Middenwaard en de
spoorovergang steeds
vaker files.
Om ons heen zien wij dat er hard
gewerkt wordt aan de wegen:
• de N242 krijgt een fly-over met
nieuwe op- en afritten aansluitend op de Westtangent, bij het
kruispunt N242 - Zuidtangent
(Broekhorn) is de kruising aangepast en zijn fietstunnels geplaatst
en wordt een fietsbrug aangelegd.
• de Oosttangent wordt aangevuld
met rotondes om de oostelijke ontsluitingsweg te creëren.
• In de nabije toekomst zullen bij
realisatie van de Westfrisiaweg,
de Westtangent en Oosttangent
ontlast worden van het doorgaand
verkeer.
• In 2014 wordt begonnen aan de
reconstructie van de Zuidtangent
ter hoogte van Middenwaard,
met als doel dat de bezoekers
van Middenwaard minder in files
komen te staan en de aanrijtijd
van brandweer en politie naar
gewenste locaties te versnellen.
Kortom, er wordt veel geïnvesteerd
in de infrastructuur om de zó frustrerende file vorming te voorkomen.
Niet alleen voor u als bewoners, is
in de file staan heel vervelend, ook
voor het bedrijfsleven is het van
groot belang dat onze gemeente
goed bereikbaar is.
De HOP is dan ook een groot
voorstander, voor de ondertunneling van het spoor. Een kostbare
ingewikkelde reconstructie maar wel

Abuisje

Op de Raadspagina van
Stadsnieuws 1 staat in het
artikel ‘Kandidaten kieslijsten’
dat D66 er niet in is geslaagd
tot het samenstellen van een
goede kieslijst. Daarin is de
partij wel geslaagd.

één met een groot effect voor de
doorstroming en de veiligheid. Juist
op dit gedeelte van de Zuidtangent
zijn nu nog gevaarlijke kruispunten
aanwezig.
De HOP vindt het dichtslippen van
de Oosttangent, voor de inwoners
een frustrerende ontwikkeling. De
realisatie van de Westfrisiaweg en
het doortrekken van de Oosttangent
zullen uiteindelijk leiden tot een
betere spreiding van het verkeer.
De HOP zal druk blijven uitoefenen
dat deze infrastructurele ontwikkelingen zo snel mogelijk worden
uitgevoerd.
De HOP verwacht dat onze
gemeente nog even doorgroeit,
en dit zal leiden tot een verkeerstoename. Om dit op te vangen
zal de HOP ook in de toekomst
willen blijven investeren in maatregelen die de bereikbaarheid van
Heerhugowaard bevorderen.
De HOP heeft zich altijd ingezet voor
goede voorzieningen om een leven-

dig aantrekkelijk Heerhugowaard te
realiseren. Voldoende mogelijkheden
voor onze inwoners op het gebied
van Werk, Sport, Cultuur, Zorg,
Recreatie, Detailhandel en Onderwijs
maken het leven in Heerhugowaard
prettig. Wij zijn voorstander van
meer evenementen zoals o.a. Hartje
Winter, de Nieuwjaarsduik, Lunaloop
en Mixtream. Bijvoorbeeld op het
evenementen terrein in het Park van
Luna en op het Coolplein is nog voldoende ruimte voor organisatie van
evenementen voor jong en oud.
Tevens zien wij graag dat er meer
voor de jeugd wordt georganiseerd.
Het Coolplein lijkt hiervoor een uitstekende locatie.
Het bedrijfsleven kiest voor een
locatie die goed bereikbaar is en
een gemeente waar voldoende voorzieningen aanwezig zijn, om goede
medewerkers aan te trekken.
Dit alles is voor de HOP een heel
belangrijke reden om zich te blijven
inzetten voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid van onze
gemeente.
Carola van ’t Schip
Fractievoorzitter HOP
www.facebook.com/HOPhhw
- twitter: @cvtschip
- email: carolavantschip@me.com

Inwoners kiezen onderwerp
voor het verkiezingsdebat
Op 13 maart is in theater Cool
het grote verkiezingsdebat van
Heerhugowaard. Lijsttrekkers van
de verschillende partijen kunnen
de standpunten van hun partij
toelichten. Dit gaat aan de hand
van een drietal thema’s of onderwerpen. Eén van die onderwerpen
wordt bepaald door de inwoners
van Heerhugowaard zelf.
Inwoners kunnen zelf onderwerpen aandragen via het online
formulier. Het formulier is terug te
vinden op www.heerhugowaard.
nl/verkiezingsdebat. Hier is ook te

zien welke onderwerpen er al door
andere inwoners zijn bedacht.
In verband met de voorbereidingen van het debat kunnen tot
en met 31 januari onderwerpen
worden aangedragen.
Hebt u niet de beschikking over
internet maar wilt u toch graag een
onderwerp aandragen voor het
verkiezingsdebat? U kunt per post
aan de gemeente Heerhugowaard,
t.a.v. Raadsgriffie, Postbus 390,
1700 AJ Heerhugowaard uw suggestie inzenden.

De visie van de VVD
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

De VVD is er ook voor ouderen
De komende jaren zal het aantal
senioren in Heerhugowaard
aanzienlijk toenemen. De babyboomgeneratie gaat met pensioen. Deze
generatie heeft gezorgd voor een
hoger welvaartsniveau, maar vooral
voor verdere democratisering van
de politiek en het bedrijfsleven. Daar
heeft de VVD grote waardering voor.
Door hard werken en zuinig leven
zijn velen nu in het bezit van een
hypotheekvrije eigen woning. De
VVD vindt dat de gemeente daar
van af moet blijven. Het is geen
stille reserve die belast kan worden.
Vandaar dat de VVD er voor gezorgd
heeft dat de afgelopen periode de

OZB niet is verhoogd! En dat willen
we voor de komende periode zo
houden. Wij realiseren ons heel
goed dat vele senioren een vast
pensioen hebben, dat eerder minder
dan meer wordt. Iedere verhoging
van de OZB betekent voor hen een
minder besteedbaar inkomen. Ook
wil deze generatie zo lang mogelijk
in hun eigen huis blijven wonen.
Daarom is VVD-wethouder Monique
Stam volop bezig de Zorg in de wijk
te krijgen. De senioren krijgen dan
zorg op maat. Ook was de VVD initiatiefnemer van de Hugohopper die
de mobiliteit voor ouderen vergroot
heeft.

Agenda raadscommissies
Commissie Middelen d.d. 3 februari 2014
Raadsvoorstel Aanvraag aanvullende dekking Basisregistratie
Grootschalige Topegrafie (BGT)
Het Rijk werkt toe naar één gedetailleerde grootschalige kaart van heel
Nederland. Om over actuele topogragische kaarten te kunnen blijven
beschikken is het noodzakelijk de bestaande kaarten daarop aan te passen.
Voor die noodzakelijke aanpassingen worden een aanvullende gelden
gevraagd.
Treasurystatuut 2014
In het Treasurystatuut zijn door de gemeenteraad de beleidsmatige uitgangspunten en financiële kaders voor Heerhugowaard vastgelegd. Door de
invoering van onder andere de Wet op het Schatkistbankieren zijn er dusdanige wijzigingen opgetreden dat het Treasurystatuut aangepast moet worden.
Afsluiting arbitrage Gembipark
De bouw van het gemeentehuis/bibliotheek/parkeergarage (Gembipark) is in
2007 afgerond. Onenigheid over enkele kostenposten tussen de gemeente,
de bouwer en de installateur hebben geleid tot procedures. Onlangs is daarin
een einduitspraak gedaan door de Raden van Arbitrages. De gemeente moet
in deze zaak tot een kostenverrekening komen. De gemeenteraad wordt
voorgesteld te besluiten tot het beschikbaar stellen van het daarvoor nodige
bedrag.
Eerste wijziging op legesverordening 2014 + vaststellen kwijtscheldingsbesluit 2014
Het Rijk heeft zeer recent de nieuwe maximumtarieven voor de leges van
de paspoortverstrekking vastgesteld. De nieuwe tariefstelling moet worden
opgenomen in de legesverordening. Het op de legesverordening betrekking
hebbende kwijtscheldingsbeleid is verwoord in het Kwijtscheldingsbesluit
2014.

Commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 februari 2014
Vaststellen bestemmingsplan Westpoort
Voor het gebied van en rondom het te bouwen ziekenhuis langs de
Westtangent is een bestemmingsplan opgesteld. Belanghebbenden hebben
zienswijzen ingediend, waarop het college een reactie heeft gegeven.
Aanvraag uitvoeringskrediet havengebouw Broekhorn
Onlangs is het havengebouw in de Broekhorn opgeleverd. Na aftrek van de
ontvangen subsidiegelden moet de gemeenteraad daarvoor formeel nog een
bedrag beschikbaar stellen.
Upgrading toegangsweg Strand van Luna
Op dit moment wordt gewerkt aan het ongelijkvloers maken van de kruising
Westtangent-Westerweg. Dat biedt een kans om de huidige halfverharde en
smalle calamiteitenroute vanaf de Westtangent van en naar het Strand van
Luna eenvoudig te upgraden.
Asfaltcollector (AC) Westfrisiaweg (N32)
Met de aanleg van de Westfrisiaweg in Heerhugowaard in Zandhorst doet
zich een uniek moment voor om een asfaltcollector tijdens de realisatie mee
te nemen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het aanbrengen van de collectoren en daarvoor de nodige bijdrage beschikbaar te
stellen.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
d.d. 10 februari 2014
Visiedocument Participatiewet regio Alkmaar
Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (ASV)
Beschikbaar stellen krediet t.b.v. aankoop sporthal Deimos
Regionaal Transitieplan Overheveling Begeleiding
Kortom, de VVD heeft oog voor
ouderen!
Raadslid Theo Mars en kandidaat
raadslid Joke de Jong
Website: www.vvdheerhugowaard.nl
Twitter: @VVDHHWaard

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

