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vonden hoe het is om je met een
fysieke beperking door Middenwaard
te moeten worstelen. (raadsleden
moesten onder andere in een
rolstoel en met en rollator boodschappen doen in Middenwaard,
red.). Dat viel niet mee. En dan is het
Stadshart een nieuwe wijk. In oudere
wijken is het nog erger.’
JvL: ‘Ik kan het alleen maar met je
eens zijn. Afritjes bij stoepen zijn
voor mensen in een rolstoel of met
een rollator vaak een bijna niet te
nemen hindernis. Als CDA hebben
wij daarover meerdere malen vragen
gesteld aan het college.’
Vraag aan jullie beiden. Moet de
gemeente geld reserveren om
tegenvallers in de zorg op te kunnen
vangen?

De Tegenstelling

AV: ‘Mijn partij wil wel geld reserveren om schrijnende gevallen op te

In de rubriek De Tegenstelling debatteren twee raadsleden over een onderwerp. Jolanda van Ling (CDA), rechts op
de foto en Annette Valent (Senioren Heerhugowaard) kruisen de degens over toekomst van de zorg in Heerhugowaard.

Annette Valent (AV): ‘Mijn partij vindt
dat Heerhugowaard onvoldoende
is toegerust op de vergrijzing. Zo
zijn er echt te weinig betaalbare
appartementen voor ouderen in
Heerhugowaard. Dat komt onder
andere omdat het seniorenlabel voor
woningen een aantal jaren geleden
is afgeschaft. Als gemeente willen
we dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Dan is een
eengezinswoning niet altijd de meest
handige oplossing. Natuurlijk, je kunt
voorzieningen in zo’n woning aanbrengen. Maar verhuizen naar een
appartement is dan misschien toch
toekomstbestendiger en goedkoper.
Maar die zijn er dus onvoldoende.’
Jolanda van Ling (JvL): ‘Niet mee
eens. Dat seniorenlabel is er van af
gehaald, in de hele regio trouwens,
omdat er geen vraag van ouderen
naar die appartementen was. Men
vond ze te klein,. Ouderen hebben
in de woning waar ze wonen vaak
sociale buurtcontacten waar ze een
beroep kunnen doen als dat nodig
is. Bovendien zijn er voorzieningen voor woningaanpassing waar
ouderen een beroep op kunnen

doen. Ik noem een traplift en vormen
van domotica. Dat kost inderdaad
geld, maar je moet ook kijken naar
het welzijn van ouderen. Als ze met
zo’n voorziening in de woning in hun
buurt kunnen blijven wonen waar
ze dat graag willen, moet je ze niet
dwingen te verhuizen. Wel vindt
mijn partij dat ouderen tijdig moeten
kijken hoe ze hun woning preventief
toekomstbestendig kunnen aanpassen. Dus op tijd een bad met douche
vervangen door een aparte douchecabine.’
AV: ‘Het afschaffen van het seniorenlabel heeft er al toe geleid dat
er jongere mensen in deze wooncomplexen zijn komen te wonen.
Die hebben een heel ander leven.
Ouderen helpen elkaar, zorgen voor
elkaar. Activiteiten voor ouderen
in gemeenschappelijke ruimten
in appartementencomplexen zijn
nu ook stop gezet bij gebrek aan
belangstelling. Dat vinden wij onwenselijk.’
JvL: ‘Er is nog onvoldoende bekend
dat men naar de dagbesteding
in bijvoorbeeld Hugo Oord kan.

De communicatie hierover kan
worden verbeterd. Dat kwam ook
naar voren tijdens de Praat met
de Raadbijeenkomst over de zorg.
Wellicht kan de nieuwe welzijnsorganisatie MET Welzijn Heerhugowaard
daarvoor worden ingeschakeld.’
AV: ‘Dat is ook zo’n onderwerp. Wij
snappen niet dat de gemeente, met
alle veranderingen in de zorg die dit
jaar zijn ingevoerd, ook nog eens de
bijl zet in het welzijnswerk. Had dat
nou gewoon nog een jaar of twee zo
gelaten.] en daarna een langzame
overgang. Er is al onrust genoeg.’
JvL: ‘Ik vind het juist wel goed. Er is
dit jaar inderdaad een heleboel veranderd in de zorg. Dan zou het gek
zijn om het welzijnswerk daar buiten
te laten. Er moet nog wel wat meer
gecommuniceerd worden en je kunt
MET Welzijn Heerhugowaard rechtsreeks benaderen.’
AV: ‘Een ander voorbeeld van het
onvoldoende voorbereid zijn op de
vergrijzing. De openbare buitenruimte. We hebben als raad een paar
jaar geleden aan den lijve onder-

De visie van GroenLinks

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Ontmoetingen
Een van de mooiste facetten van
de politiek is het ontmoeten. Het
ontmoeten van inwoners van onze
stad, inwoners die zich inzetten voor
anderen en inwoners die juist die
inzet van anderen zo hard nodig
hebben. In de afgelopen maanden
hebben we zo diverse mensen
ontmoet met ieder hun eigen boeiende verhaal. Verhalen die er toe
doen, die ons zo veel duidelijker
maken waarvoor wij het in de politiek
allemaal doen.

Ontmoeten en verbinden
Juist in deze tijd, waar steeds meer
zaken van elkaar worden losgekoppeld op het gebied van financiën,
zorg, welzijn, maar ook gemeentelijke en rijkspolitiek, is het belangrijk

om de verbinding weer te zoeken.
Niet alleen voor de samenhang,
maar ook om pijnpunten vroegtijdig te ontdekken. GroenLinks
Heerhugowaard is deze periode druk
bezig om die verbinding te maken.
De vele ontmoetingen van de afgelopen tijd met bijvoorbeeld Elchie
Vriend van het Repaircafé, Nel
Nooter van onder andere de Gouden
Dagen, Liza Ronde van het Metteam BUUV, enzovoorts enzovoorts,
maken ons duidelijk dat er nog nooit
zoveel vragen zijn geweest maar dat
deze vol enthousiasme, passie en
voortvarendheid worden opgepakt.
Juist in deze tijd, waar onduidelijkheid en onzekerheid de boventoon
lijken te voeren zijn deze mensen de
verbinding aangegaan en helpen zij
niet alleen de mensen om zich heen
maar ook ons beter de knelpunten te

herkennen om er mee aan de slag te
gaan. En wij willen meer verbinden:
gaat u de ontmoeting met ons aan?
Volg ook onze ontmoetingen via
Facebook.com/groenlinksheerhugowaard.
Bel of mail ons: Milena Stojanovic
(milena@misto.nl) of Marco Dalpra
(marco.dalpra@gmail.com),
072-5209530.
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kunnen lossen. En dat geld hebben
we. Het college heeft 18 miljoen
euro gereserveerd voor de tunnel
onder het spoor. Die is wat ons
betreft niet zo hard nodig, dus dat
geld kunnen we veel beter besteden
aan Heerhugowaarders die het hard
nodig hebben. De beschikbaarheid
van mantelzorgers wordt overschat
en daardoor krijgen veel mensen
onvoldoende aandacht en zorg.’
JvL: ‘Wij steunen het uitgangspunt van het college ‘Een euro
uit Den Haag is een euro in
Heerhugowaard’. Geld voor de zorg
is geld voor de zorg en we moeten
dat zo efficiënt mogelijk inzetten. Als
blijkt dat we van het rijk te weinig
geld krijgen om onze zorgtaken goed
te kunnen uitvoeren, moet het rijk
met geld over de brug komen. Geld
voor de tunnel reserveren is belangrijk voor de werkgelegenheid en
behoud van voorzieningen.’

Agenda raadscommissies
Commissie Middelen en Stadsbeheer van 23 april
(Deze vergadering begint als uitzondering al om 18.30 uur en vindt plaats in
de Trouwzaal van het gemeentehuis)
Raadsvoorstel 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.
Raadsvoorstel Strategisch kader economisch domein
Met dit strategisch kader wordt een basis gelegd voor een uitwerking van
een samenhangend economisch beleid binnen de gemeente Heerhugowaard
en de samenwerkingsverbanden in Noord-Holland. De gemeenteraad wordt
voorgesteld dit strategisch kader vast te stellen.
Commissie Stadsontwikkeling van 29 april
(Deze vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis)
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015
De nieuwe Huisvestingsverordening regelt de toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden in de regio Alkmaar en Uitgeest. De
gemeenteraad wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening vast te stellen.
Raadsvoorstel 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.
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 30 april
(Deze vergadering begint als uitzondering om 20.30 uur in verband met een
voorafgaande presentatie over de aanleg van de N23 (Westfrisiaweg) en
vindt plaats in de raadszaal)
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.
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.
De bijbehorende stukken van deze vergaderingen staan op
raad.heerhugowaard.nl.

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

