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De Tegenstelling
In de rubriek De Tegenstelling debatteren twee raadsleden over een onderwerp.
John Does (H.O.P.) en Ad Jongenelen (Burgerbelang) kruisen de degens over
de bereikbaarheid van Heerhugowaard.

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering 17 maart
De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl.
De vergadering is op dinsdag 17 maart en begint om 19.30 uur met het vragenhalfuurtje.
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning uit 2003 is toe
aan een herziening. Aanleiding hiervoor zijn onder mee de ervaringen die de
gemeenteraad heeft opgedaan met de huidige regeling. (= akkoorstuk)

Westfrisiaweg J/N?
De tegenstelling zit hem niet
in wat er de afgelopen jaren is
verbeterd aan de bereikbaarheid van Heerhugowaard: de
fly-over Westtangent-N242, de
herstructurering van het kruispunt
Zuidtangent-N242, de herinrichting
van de Zuidtangent en de voltooiing
van de Oosttangent. Prima projecten.
En er staat nog een groot project op
stapel: de Westfrisiaweg.
AJ: ‘Volkomen overbodig in
Heerhugowaard. Die weg was in
Heerhugowaard toch voornamelijk
bedoeld om het bedrijventerrein De
Vaandel een goede ontsluiting te
geven. Nou, wat blijft er over van
de plannen? Het college heeft het
aantal hectares al drastisch teruggeschroefd en zelfs op dat kleinere
oppervlak moet ik nog zien of er
belangstelling is’.

JD: ‘Ik geloof wel in de ontwikkelingsmogelijkheden van De Vaandel
als bedrijventerrein. Juist door de
komst van de Westfrisiaweg wordt
De Vaandel interessant voor bedrijven. Bovendien haalt het doorgaand
verkeer weg van de Westtangent/
Krusemanlaan en de Oosttangent.’

geschikt meer zijn voor het huidige
vrachtverkeer. We moeten als raad
eens kijken wat we daaraan kunnen
doen. Dat is geen exclusief probleem
van De Noord’.

AJ: ‘En dan die oplossing bij de kruising met de Molenweg. Daar komt
alleen een fietstunnel, waardoor
ondernemers en vrachtagens in dat
gebied moeten omrijden over wegen
die daar helemaal niet geschikt voor
zijn. Echt een heel slechte oplossing.’

JD: ‘Ik zou de bereikbaarheid van
Heerhugowaard trouwens breder
willen zien er ook het spoor bij
betrekken. Als Heerhugowaard
zou worden aangesloten op de
NS-plannen voor het hoogfrequent
spoor, zou dat een geweldige impuls
voor de stad zijn en komt er op de
Zuidtangent een tunnel onder het
spoor’.

JD: ‘Wij hebben daar als raad een
besluit over genomen. Daar zijn
allerlei beroepsmogelijkheden tegen
mogelijk geweest. Die hebben geen
stand gehouden. Zo werkt democratie nou eenmaal. Voor het hele
buitengebied geldt trouwens dat
die in de loop der tijd eigenlijk niet

AJ: ‘Dat is precies ons punt. Ik
heb het idee dat het college die
tunnel sowieso wil. Wij willen dat
nadrukkelijk koppelen aan het
hoogfrequent spoor. Komt dat niet
naar Heerhugowaard, dan ook geen
tunnel. Dan kunnen we het geld wel
beter besteden’.

De visie van de VVD

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

De VVD Heerhugowaard
houdt koers!
De afgelopen tijd heeft u vaak
voorbij zien komen dat de VVD koers
houdt. Op verkiezingsposters, op
sociale media en in het nieuws. Dat
is niet zomaar want dankzij de VVD
groeit onze economie weer, trekt
de woningmarkt stevig aan, vinden
meer mensen een baan, daalt de criminaliteit en wordt de zorg nog beter
en betaalbaarder. Dit doen we niet
alleen voor de mensen met wie het
weer beter gaat, maar vooral voor
wie het beste nog komen gaat.
De VVD blijft koers houden voor
een liberaler Heerhugowaard. Zorg
en welzijn komen het beste tot hun
recht wanneer er zoveel mogelijk

Bezuinigingsmaatregelen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De commissie krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de door
de Veiligheidsregio voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden. (= akkoordstuk)
Aanpassing verhuurregeling gemeentegrond voor particulieren
Voorgesteld wordt om de verhuurregels voor openbaar groen aan particulieren aan te passen.
(= akkoordstuk)
Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Acacialaan/Beukenlaan
Ontwikkelaar Kamp heeft een bouwplan ingediend dat voldoet aan de door
de gemeenteraad vastgestelde visie voor het gebied Acacialaan/Beukenlaan.
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen afgeeft op basis waarvan de vergunning voor de bouwwerkzaamheden
kan worden verleend. (= bespreekstuk)
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Overeenkomstig een wijziging van de landelijke regelgeving wordt voorgesteld om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te actualiseren.
(= bespreekstuk)
Wijziging verordening Leerlingenvervoer
Voorgesteld wordt om een technische aanpassing aan te brengen in de
Verordening Leerlingenvervoer. De wijziging heeft betrekking op het vergoeden van kosten voor het begeleiden van leerlingen per fiets. (= 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,

maatwerk wordt geleverd. Om dit
met u nog beter vorm te kunnen
geven organiseren wij op 17 maart
een politiek café in Cool met Tweede
Kamerlid Brigitte van der Burg. U
bent hier allen van harte voor uitgenodigd!
Samen met de provinciale VVDfractie blijven wij ons inzetten voor
een nog betere bereikbaarheid van
Heerhugowaard. Zowel per spoor
als met de auto. Om ons speerpunt
“elke 10 minuten een trein” te realiseren is het enorm belangrijk dat
de VVD ook provinciaal het verschil
kan maken met uw stem. Daarom
is het van belang dat u 18 maart

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Als gevolg van een ministeriële regeling is het noodzakelijk de huidige verordening geheel te vervangen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een
landelijk model. (= is akkoordstuk)

CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,

Wesley Boer
twitter: @wesley_boer94
op de VVD stemt, zodat we samen
met de provincie aan een liberaler
Heerhugowaard kunnen werken.

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

