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Agenda raadsvergadering
Agenda raadsvergadering van dinsdag 26 mei
Aanvang 20.00 uur. Locatie: raadzaal
De complete agenda met de bijbehorende stukken staat vanaf 15 mei op de
website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl
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)

De Tegenstelling
In de rubriek De Tegenstelling debatteren twee raadsleden over een onderwerp. Michael Feelders (D66)
en Stefan Brau (PvdA) kruisen de degens over de welstandscommissie.

Citaat uit het verkiezingsprogramma van D66:
(…) Er moet meer ruimte komen voor inwoners om hun manier van wonen individueel of gezamenlijk vorm te geven
zonder bemoeienis van de overheid: dus meer kavels vrijgeven voor zelfbouw, de welstandscommissie op termijn
opheffen en minder regelgeving (…)

Michael Feelders (MF): ‘Wij zouden
inderdaad graag zien dat inwoners
meer vrijheid krijgen om nieuwe
woningen naar eigen inzicht en
behoefte te bouwen of hun eigen
woning te verbouwen, bijvoorbeeld
met een tweede huisje op eigen
grond, waar kinderen kunnen wonen
die hun ouders willen verzorgen. En
als dat niet in een bestemmingsplan
past, dan moet dat maar gewijzigd
worden. En waarom moet een welstandscommissie daar dan ook nog
iets van vinden.’
Stefan Brau (SB) ‘Wij hebben als
collegepartij in de vorige periode
meegewerkt aan de huidige welstandsnota. En daar staan inderdaad
regels in, die we graag willen houden
om onze cultuurhistorische bebou-

Middenweg in De Noord zouden
staan. Om op de welstandscommissie terug te komen. Ik vind dat die
commissie een bindend advies zou
moeten kunnen geven, waar het
college niet omheen kan, zoals het
dat nu soms wel doet.’

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)

MF: ‘Wij zijn ook voor behoud van
cultuurhistorie, maar er zijn voorbeelden zat waarbij oud en anders heel
goed hand in hand kunnen gaan. De
bouw op de vrije kavels in De Draai
zijn daar een goed voorbeeld van,
maar ook de woningen in de Else
van den Banlaan in Huygenhoek.’

MF: ‘Wat ons betreft kan die
commissie op termijn dus wel
opgeheven worden, maar wij zijn
wel voorstander van een vorm van
stadstoezicht, zoals ze dat in de
stad Groningen hebben. Daar is een
stadstoezichthouder waarbij wijkbewoners medezeggenschap in wat er
gebouwd wordt.’

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).

SB: ‘Maar dan heb je het wel over
nieuwbouwwijken. Ik moet er niet
aan denken dat de woningen in
de Else van den Banlaan langs de

SB: ‘Daar is de PvdA het mee eens’

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Gebruik aardwarmte voor de kassen

Heerhugowaard kent een belangrijke
bron van broeikasgassen en dat is
de tuinbouw die erg veel aardgas
verbruikt bij de teelt van hun producten. De SP is van mening dat
dit moet worden aangepakt door de
gemeente. Dat kan door om te scha-

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)

wing, vooral in de oude kernen,
te beschermen. De regels voor
nieuwbouw en voor industrieterreinen kunnen soepeler zijn, en ik
heb begrepen dat gemeente bezig
is de huidige welstandsnota aan te
passen. Dus ik ben benieuwd.’

De visie van de SP

Door de Stad van de Zon heeft
Heerhugowaard zich op de kaart
gezet op het gebied van duurzaamheid. De Stad van de Zon bespaart
elke dag vele kubieke meters CO2,
het belangrijkste broeikasgas. Het
wordt tijd dat Heerhugowaard een
nieuwe slag gaat maken op dit
gebied. De SP vindt het belangrijk
dat Heerhugowaard zich blijft inzetten voor de vermindering van de
uitstoot.

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.
(= bespreekstuk)

kelen van aardgas naar aardwarmte
die milieuvriendelijk kan worden
gebruikt. De landelijke overheid ziet
ook in dat aardwarmte moet worden
gebruikt voor kas-teelt en heeft vorig
jaar samen met landbouworganisaties zoals LTO een Versnellingsplan
Aardwarmte en Glastuinbouw opgesteld. In de gemeente Franekerdeel
zal bijvoorbeeld één glastuinbouwbedrijf begin 2016 volledig op
aardwarmte draaien.
Om te beginnen zou Heerhugowaard
een pilot zoals in Franekerdeel
moeten starten. Maar daarna zou
uiteindelijk een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf moeten worden
opgericht dat aardwarmte levert aan
de kassen en op termijn aan de hele
gemeente.

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
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