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Decentralisatie, kanteling,
zelfredzaamheid
Allemaal veranderingen die ook in
Heerhugowaard veel zorgen zullen
gaan geven en ook kansen bieden.
Wij, Senioren Heerhugowaard,
bereiden ons daarop voor.
Heerhugowaard was tot voor kort
een relatief jonge gemeente waar
de vergrijzing nu harder gaat dan in
de rest van Nederland. Bij Senioren
Heerhugowaard staan de senioren
centraal. In deze tijd is dat van groot
belang. Bij ons geen paragraaf in
een verkiezingsprogramma maar
een duidelijke focus. De nieuwe
taken die de gemeente krijgt vragen
ook om deskundige en ervaren
raadsleden. Onze kandidatenlijst
bestaat daarom uit ervaren politici en
nieuwkomers die veel kennis hebben
op onderwerpen die belangrijk zijn
voor u. Dat we met de kennis en
ervaring in onze nieuwe fractie resultaat kunnen behalen hebben we al
laten zien. Ook na 19 maart zullen
wij, met uw steun, de belangen van
senioren in de raad op een succesvolle wijze behartigen.
De nieuwe fractie heeft al laten zien
dat bij ons senioren centraal staan.
Andere partijen wilden doordeweeks in de middagen geen alcohol
meer bij verenigingen. Senioren
Heerhugowaard heeft als enige partij
er op gewezen dat er ook senioren
zijn die ’s middags tennissen, roeien,
kanoën, zwemmen, biljarten. Maar
ook de volkstuinvereniging is een
vereniging. Het zou te betuttelend
zijn daar ’s middags geen alcohol
toe te staan. Met goede argumenten hebben we de andere partijen
hierin meegekregen. Ook een bankje
achter Hugo-Oord, waar een hek
voor was geplaatst, wordt weer
bereikbaar dankzij onze inzet.
Maar er spelen veel belangrijkere
onderwerpen in Heerhugowaard.
Bijvoorbeeld de kanteling in de

Verkiezingsagenda
Agenda raadsvergadering 25 en 27 maart 2014

zorg, waarbij u als inwoner van
Heerhugowaard wordt gevraagd om
u meer in te zetten voor uw medemens zoals uw buren, familieleden
en hulpbehoevenden in uw naaste
omgeving, zodat deze mensen
langer in hun eigen omgeving
kunnen blijven wonen. Natuurlijk wel
met professionele ondersteuning.
We kiezen daarbij voor zorgorganisaties die hun geld steken
in de mensen die het werk doen,
de handen aan het bed en die zo
min mogelijk geld besteden aan
management en overhead. Ook
de signaalfunctie van de huisarts,
wijkverpleging en andere zorg- en
hulpverleners is hierin een belangrijk
aspect.
Zelfredzaamheid, daar is soms wel
hulp bij nodig. Hulp van je buren,
je omgeving en laagdrempelige
organisaties. Wij van Senioren
Heerhugowaard vinden dat Tafeltje
Dekje daar ook bij hoort. Iedere dag
een goede maaltijd is een eerste
levensbehoefte. De eigen bijdrage
hiervoor moet weer omlaag zodat
meer mensen hiervoor kunnen
kiezen. Niet van de patatgeneratie

naar de magnetrongeneratie!
Andere speerpunten in ons programma zijn: ondersteuning van
het langer thuis wonen, betere
organisatie van de zorg, een veiligere omgeving, leefbare wijken,
meer organiseren in de wijk en
daarmee levendige wijken creëren,
armoedebestrijding, duurzaamheid,
goed verkeer en vervoer voor alle
verkeerdeelnemers en transparante
financiën.
Kort samengevat: Senioren
Heerhugowaard staat voor meer
verbindingen tussen bestaande
structuren en nieuwe kansen in de
samenleving van Heerhugowaard.
Hiermee wordt voorzien in de
behoeften die er bestaan bij de
groeiende groep van senioren.
Uiteraard mag u ook meedoen of uw
suggesties doorgeven. U kunt ons
bereiken via de mail of telefonisch:
fractie@seniorenheerhugowaard.nl
Annette Valent 06-52528589
Jan vd Starre 06-21165161
Senioren Heerhugowaard is lid van
de provinciale Ouderenpartij NoordHolland.

Op 25 en 27 maart vinden bijzondere raadsvergaderingen plaats. Deze staan
in het teken van het afscheid van de raad in zijn oude samenstelling (op 25
maart) en de installatie van de raad zoals die is samengesteld als uitkomst
van de gemeenteraadsverkiezingingen (vergadering van 27 maart). De agenda’s zijn aan dit bijzondere karakter aangepast.
De raadsvergadering op 25 maart begint om 16.00 uur.
Na de opening door de voorzitter krijgen de fracties en het college de gelegenheid voor het houden van een korte speech. Daarna wordt afscheid
genomen van de niet in de gemeenteraad terugkerende raadsleden. Wellicht
zijn er daaronder ook raadsleden die op grond van de duur van hun raadslidmaatschap in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding.
Na een korte schorsing moet de ‘oude’ raad onderzoeken of alle in de volgende vergadering nieuw te benoemen raadsleden voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen. Dat is het onderzoek naar de zogenoemde geloofsbrieven.
Een drietal raadsleden zal dit onderzoek tijdens een korte schorsing uitvoeren in bijzijn van de raadsgriffier. Als deze geloofsbrieven akkoord zijn, zal de
raad formeel besluiten tot ’toelating’ van de nieuwe raadsleden.
De verwachting is dat deze raadsvergadering tot circa 17.30 uur zal duren.
De raadsvergadering op 27 maart begint om 20.00 uur.
In deze vergadering worden alle gekozen raadsleden geïnstalleerd en
beëdigd. Dat vindt plaats door middel van het afleggen van de eed of de
verklaring en belofte. De eerste besluiten die aan de nieuwe raad worden
gevraagd zijn van huishoudelijke aard.
Het volgende staat op de agenda:
- Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad
- Benoeming leden raadsconvent
- Benoeming commissieleden-niet-raadsleden
- Benoeming (plv.)voorzitters van de raadscommissies

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

PVDA is een actieve lokale partij
U heeft onlangs uw stempas
ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee kunt u
stemmen.

de PvdA het belangrijk vindt dat u uw
stem laat horen zetten we de PvdA
TAXI in. Lees meer op heerhugowaard.pvda.nl.

Waarom PvdA?

Speerpunten voor de komende raadsperiode zijn:

Alle kandidaat raadsleden van de
Heerhugowaardse PvdA wonen
in Heerhugowaard en gaan na 19
maart voor u aan de slag voor een
socialer en sterker Heerhugowaard.
We zijn een actieve lokale partij
met een luisterend oor en ontmoeten u graag op onze spreekuren of
gewoon op straat. Wij hebben een
groot netwerk in de provincie, Den
Haag en Brussel. Dat gebruiken wij
in uw voordeel voor meer werkgelegenheid, beter en betaalbaar wonen,
professionele zorg in je eigen wijk,
goed onderwijs en een veilige en
leefbare woonomgeving.

PvdA TAXI

Kunt u op 19 maart niet zelfstandig
naar het stemlokaal komen? Omdat

• Meer werkgelegenheid en aanpak
jeugdwerkloosheid
• De minima ontzien in alle bezuinigingen.
• De zorg organiseren we dichtbij
met minder regels, zonder stopwatchcultuur en meer maatwerk.
• Meer uitgaansmogelijkheden voor
jongeren.
• Betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud.
• We ondersteunen verenigingen en
cultuur.
• Een veilige leefomgeving met
meer toezicht in wijken en een
wijkagent die je kent.
• Uw koopkracht gaat er niet op
achteruit.

Belangrijke data
Donderdag 13 maart Verkiezingsdebat in theater Cool
Alle inwoners van Heerhugowaard zijn van harte uitgenodigd om live het
grote verkiezingsdebat mee te maken in theater Cool. Onder leiding van een
professionele debatleider maakt u kennis met de alle twaalf partijen en hun
lijsttrekkers en wordt duidelijk waar ze voor staan in de komende raadsperiode. Er is voldoende gelegenheid voor u om uw vragen aan de lijsttrekkers te
stellen. Het debat duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur, waarna er met
een hapje en drankje gelegeneheid is na te praten, ook met de aanwezige
lijsttrekkers. De toegang is gratis.

Wat is een lijstverbinding?

Ons verkiezingsprogramma kunt u
lezen op Heerhugowaard.pvda.nl
Stefan Brau
Fractievoorzitter en Lijsttrekker
@pvda_hhw
heerhugowaard.pvda.nl

De meeste politieke partijen die in Heerhugowaard aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, hebben er voor gekozen om een
lijstverbinding aan te gaan met een andere partij. Dit betekent dat de
stemmen die deze partijen afzonderlijk behalen bij elkaar opgeteld
worden. Het aangaan van een lijstencombinatie kan daardoor voordeliger zijn voor het behalen van een (extra) restzetel. Door het aangaan
van een lijstverbinding wordt als het ware tijdelijk (slechts voor de
berekening van de restzetels) een grotere partij gecreëerd. Welke
partij van de lijstverbinding de extra restzetel krijgt is afhankelijk van
de uitslag. De mogelijkheid tot een lijstverbinding wordt geboden in
de Kieswet. Lijstverbindingen zijn mogelijk met meer dan een partij.
In Heerhugowaard zijn de volgende lijstverbindingen: VVD en H.O.P.;
Burgerbelang en TROTS; PvdA en GroenLinks; CDA en ChristenUnie;
D66 en Senioren Heerhugowaard. De SP en Nederland Duurzaam zijn
geen lijstverbinding met een andere partij aangegaan.

