
Stadsnieuws
Verwarring op de Zuidtangent
Op de Zuidtangent stond een tijdje een bord met daarop de 
aankondiging dat er wordt gewerkt aan de verlengde 
Zuidtangent. Hûh?
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De Metamorfose
De rubriek De Metamorfose is aanbeland op de Middenweg. 
Die is in de loop der jaren behoorlijk veranderd.
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T/m 2 april
COOL EXPO: Vogels door Cees 
Verkerke.  Schilderijen  van 
vogels in zijn (natuu)tuin aan 
de Beukenlaan.

20 en 21 maart
Braderie Raadhuisplein

AgendA
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Gratis compost
Op zaterdag 21 en zaterdag 28 
maart kunnen inwoners weer gratis 
compost halen op de gemeentewerf 
aan de Beukenlaan. De gemeente en 
de HVC, die de gratis compost levert, 
willen hiermee aandacht besteden 
aan het nut van gescheiden afvalin-
zameling. Compost wordt gemaakt 
uit GFT-afval.
De compost kan op genoemde 
zaterdagen tussen 9.00 en 14.00 uur 
worden opgehaald. Mensen moeten 
zelf spullen meenemen waarin de 
compost kan worden geschept.

Politiek Café in 
Leescafé
Op vrijdag 13 maart wordt in het 
Leescafé vanfa 13.00 uur in het 
gemeentehuis het eerste Politiek 
Café gehouden. 
Burgemeester Han ter Heegde opent 
de reeks met een inleiding over de 
verkiezingen voor provinciale staten 
en de waterschappen. 
Het Politiek Café moet een maande-
lijkse ontmoeting worden waarin 
bezoekers aan de hand van een 
inleiding van een spreker met elkaar 
discussiëren over een onderwerp. 
Dat kan een actueel lokaal onder-
werp zijn of een regionaal of 
landelijk onderwerp dat gevolgen 
kan hebben voor Heerhugowaard. 
Steeds zal er een spreker zijn, 
waarna een discussie volgt. 
Het Politiek Café wordt gehouden 
op de eerste vrijdag van de maand. 
De eerstvolgende is op vrijdag 3 
april. Lees in Stadsnieuws over het 
volgende onderwerp.

Een onbekende auto met onbe-
kende mensen die rondjes rijdt in 
een wijk. 112 bellen zei de politie op 
5 februari op een informatiebijeen-
komst over het project Waaks. Daar 
waren zo’n dertig mensen op af 
gekomen die de politie wel willen 
helpen. Want dat is het project 
Waaks; een samenwerkingsver-
band tussen burgers, de gemeente 
Heerhugowaard en de politie. Het 
idee is dat wijkbewoners op bij-
voorbeeld hun vaste rondje met 
de hond reageren op verdachte 
situaties. ‘En bij die verdachte 
situaties mag u zich best door 
onderbuikgevoelens laten leiden’, 

aldus de politie. De centralist van 
112 vraagt wel door en bepaalt dan 
of het inderdaad een spoedmelding 
is of een melding voor het regu-
liere politiekorps. Mensen die mee 
willen doen kunnen zich opgeven 
via e-mail waaks@heerhugowaard.
nl. Alle deelnemers worden op de 
hoogte gehouden van de resultaten 
van hun meldingen. Het project 
Waaks kan de kans op woning- en 
auto-inbraak en andere crimina-
liteit verminderen. Burgemeester 
Han ter Heegde gaf het project een 
ludieke aftrap. Met de hond van een 
buurman liep hij een rondje door 
zijn wijk.

14 072
BELLEN MET DE GEMEENTE

Burgemeester start project Waaks

n De burgemeester met leenhond Sierra, links haar baas

Lichamelijk gezond zijn en je 
geestelijk goed voelen, liggen 
dicht bij elkaar. Iemand die 
door ziekte of een beper-
king veel thuis is, heeft een 
grotere kans op eenzaamheid. 
Andersom kunnen sociale 
problemen ook leiden tot 
gezondheidsklachten. Om 
dat te voorkomen, werken de 
welzijnswerkers en de wijkver-
pleegkundigen nauw samen. 
Per wijk is er een wijkverpleeg-
kundige die in de gaten houdt 
hoe het gaat met de gezondheid 
in de wijk.

De wijkverpleegkundige is terug in 
de wijk. Dat is goed nieuws. Want 
zo kan beter gekeken worden welke 
zorg iemand werkelijk nodig heeft. 
En zo staat de mens weer centraal 
in plaats van de te maken uren. 
Met daarnaast de nieuwe functie 
van onafhankelijk wijkverpleeg-
kundige, gaan de organisaties in 
Heerhugowaard nog een stapje 
verder. 
Een onafhankelijk wijkverpleeg-
kundige kijkt hoe het gaat met de 
gezondheid in de wijk. Welke proble-
men spelen er, welke mogelijkheden 
zijn er in de wijk voor hulp, en welke 
contacten zijn er tussen verschil-
lende professionele hulpverleners? 
Deze wijkverpleegkundige is er om 
eventuele problemen al vroeg te sig-
naleren en tijdig de nodige hulp in te 
schakelen.

Onafhankelijk
In totaal vijf wijkverpleegkundigen 
in Heerhugowaard zijn, naast hun 
werk als wijkverpleegkundige aan 
huis, ook onafhankelijk wijkver-
pleegkundige. Als zij constateren dat 
ergens zorg nodig is, mogen zij niet 
automatisch hun eigen organisatie 
inschakelen. Zij kijken altijd wat de 
meest gepaste zorg of ondersteuning 

is voor die persoon in die situatie. En 
de klant kan altijd zelf kiezen welke 
organisatie die zorg of ondersteu-
ning zal leveren.

Zijn er gezondheidsklachten, dan kan 
de huisarts of zo nodig een wijkver-
pleegkundige worden ingeschakeld. 
Is er daarnaast bijvoorbeeld ook 
sprake van eenzaamheid, dan 
kunnen de wijkverpleegkundigen de 
collega’s van MET Heerhugowaard 
inschakelen, ofwel de welzijnswer-
kers in de groene jasjes.

Samenwerking
Het Sociaalplein van de gemeente 

Heerhugowaard werkt nauw samen 
met zowel de welzijnswerkers van 
MET als met de onafhankelijke wijk-
verpleegkundigen. Een ontwikkeling 
waar de wijkverpleegkundigen blij 
mee zijn: “Door contact te houden 
met elkaar, kunnen we problemen 
eerder signaleren en kijken wat 
nodig is. Ook wij kijken steeds naar 
wat mensen zelf kunnen en welke 
hulp ze kunnen krijgen van buren en 
familie.
We hebben nu te maken met één 
van de grootste zorghervormingen 
sinds de tweede wereldoorlog. 
Jarenlang is van de wieg tot het graf 
voor ons gezorgd. Maar we berei-

ken steeds hogere leeftijden en dat 
maakt dat er steeds meer ouderen 
komen die zorg nodig hebben. Er 
moet dus wel iets veranderen in de 
zorg. En als we willen voorkomen 
dat je straks inderdaad je buurvrouw 
moet gaan wassen, dan moeten 
we nu al kijken hoe het anders kan. 
Welke zorg moet echt door de pro-
fessional gegeven worden? Daarbij 
komt dat onze klanten allang meer 
dingen zelf willen doen. Mensen 
vinden dat heel belangrijk. 
De onafhankelijke wijkverpleegkun-
dige gaat erover meedenken hoe we 
dat alles samen kunnen organise-
ren.”

Wijkverpleegkundigen werken samen met gemeente en MET teams:

'Zorgen dat iedereen de zorg en 
ondersteuning krijgt die nodig is'

n De vijf wijkverpleegkundigen: v.l.n.r. Ingrid Stoop, Anneke Zwanepol, Emmarike Vriend, Monique 
Dekker en Maaike Gerards.



Brochures 
milieudienst
De Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD) Noord-Holland Noord voert 
milieutaken voor gemeenten uit en 
adviseert gemeenten. Ook inwoners 
en bedrijven kunnen bij de RUD 
terecht voor advies en informatie 
op het gebied asbest, geluid, afval, 
bodem, lucht en veiligheid.
De RUD heeft twee voorlichtings-
brochures uitgebracht: een voor 
inwoners en een voor ondernemers. 
Ze zijn te krijgen bij het gemeente-
huis. Op www.heerhugowaard.nl 
kunnen de brochures gedownload 
worden.

Vrijwilligers gezocht 
voor mozaïekroute 
Heemradenwijk
De Heemradenwijk krijgt een moza-
iekroute. De route loopt langs mooie 
en leuke plekjes in de wijk en duurt 
ongeveer dertig minuten. Om de 
tegels te bewerken is het wijkpanel 
op zoek naar veertig vrijwilligers. Dat 
gebeurt op vrijdag 17 april in twee 
groepen van twintig mensen: een 
ochtendploeg en een middagploeg. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
2 tot 2,5 uur per dagdeel. De locatie is 
Centrum 31 aan de Bickerstraat 31
Aanmelden kan tot 16 maart door 
een mail te sturen naar wijkpanel@
heemradenwijk.nl.

Buurtbus 
Heerhugowaard-
Odam goed van start
Buurtbus 409 ‘De Koggenhopper’ 
rijdt inmiddels bijna drie maanden. 
De bus vervoert gemiddeld twee-
honderd reizigers per week. De bus 
is een vervanging van lijn 161. Hij 
rijdt vanaf station Heerhugowaard 
naar Ursem, Hensbroek en 
station Obdam. Mogelijk 
aantrekkelijke vertrek- en bestem-
mingslocaties binnen de route zijn 
de voortgezet onderwijsscholen in 
Heerhugowaard, de poliklinieken 
WFG en MCA in Heerhugowaard, 
zorgcentra Horstenburgh Obdam 
en De Rustenburcht in Ursem, 
winkelcentrum Middenwaard 
in Heerhugowaard, station 
Heerhugowaard en station Obdam. 
Kijk voor de exacte aankomst- en 
vertrektijden en de route van de 
buurtbus op www.connexxion.nl .
Kaartjes kosten 2,30 euro voor een 
enkele reis en zijn te koop in de bus. 
Ook de OV-chipkaart is kan worden 
gebruikt. Meer informatie op www.
koggenhopper.nl. 

Zilveren reigers
De heren Paul Reus en Simon 
Schoon hebben op 26 februari de 
zilveren reiger van de gemeente 
Heerhugowaard ontvangen. 
De heer Reus was van 1967 tot 2015 
voorzitter van Begrafenisvereniging 
St. Jozef en van 1984 tot 2015 
voorzitter Stichting Rouwcentrum 
Heerhugowaard. Ook was hij een 
van de oprichters van Rouwcentrum 
de Dreef in Heerhugowaard. De heer 
Reus stop nu op 81-jarige leeftijd met 
zijn bestuurlijke werkzaamheden. De 
heer Schoon was van 1965  tot 2014 
(Hoofd) drager bij vereniging Helpt 
Elkander en na de fusie in 1974 bij De 
laatste Eer in Heerhugowaard. Ook 
was hij bestuurslid van de Algemene 
Uitvaart Vereniging De laatste Eer. 
De heer Schoon is eind 2014, even-
eens op 81-jarige leeftijd met zijn 
werkzaamheden gestopt. 

Kort nieuwS
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Op zaterdag 21 maart is er van 
14.00 tot 17.00 uur een zorg-
markt in woonzorgcentrum De 
Raatstede, Dolomiet 2. Er zijn 
standjes van de thuiszorg Pieter 
Raat, Woonwaard, Evean, Rutgers 
Hoortechniek, Magentazorg, 

HugoHopper, Sportservice 
Heerhugowaard, de gemeente 
Heerhugowaard, Humanitas, 
Visio, Care Middenwaard, MET 
Welzijn, WonenPlus , GGZ NHN, 
Humanitas, PCOB, De Zonnebloem 
en Gouden Dagen.

Verwarring
Aanleg verlengde Zuidtangent? Wat gaat 
de gemeente nu weer doen? Gaat ook de 
Zuidtangent door de Waarderhout?
Aannemer Ooms werkt op de Zuidtangent aan 
het verbreden en asfalteren van de fietspaden 
tussen de Stellingmolen en de Oosttangent. Met 
de verbreding kan ook dit stukje fietspad aan 

beide zijden tweerichtingsverkeer worden, net 
als op de rest van de Zuidtangent. Bij dit soort 
werkzaamheden staat vaak een bord met de 
opdrachtgever, de aannemer(s) en de periode 
van de werkzaamheden. Omdat de provincie een 
bijdrage levert moet dat ook vermeld worden. 
Nu had aannemer Ooms nog zo’n bord van de 

werkzaamheden aan de Oosttangent langs de 
Waarderhout, compleet met een afbeelding met 
tekst. Het woord Oost afplakken en vervangen 
door Zuid en Klaar is Kees, moet de aannemer 
hebben gedacht. Toch niet, vond de gemeente. 
Het bord is inmiddels aangepast.

Voor de gemeente is het belangrijk 
dat de hoeveelheid restafval (grijze 
container) afneemt. Restafval wordt 
immers verbrand, terwijl afval dat 
gescheiden wordt ingezameld kan 
worden hergebruikt. In het restaf-
val zit nu onder andere nog veel 
plastic, blijkt uit steekproeven die 
de gemeente jaarlijks houdt: 23 kilo 
per inwoner per jaar. Via de oranje 
containers voor plastic wordt 4,5 kilo 
ingezameld.

Waarom anders inzamelen:
Het antwoord op de vraag waarom 
het inzamelen anders gaat is heel 
simpel, omdat er nog te veel plastic 
in het restafval zit. Uit de sorteer-
analyse van het grijze restafval, die 
jaarlijks wordt uitgevoerd, blijkt dat 

er nog veel plastic in het restafval 
zit. Via de oranje containers wordt 
ongeveer 4,5 kg plastic per inwoner 
gescheiden ingezameld. Uit de 
sorteeranalyse van het restafval 
blijkt dat er dan nog steeds 23 kg 
per inwoner in het restaval zit. Uit 
een enquête over afval scheiden 
(Burgerpanel 2013) blijkt dat plastic 
apart inzamelen slecht scoort. 
Ondervraagden geven als redenen 
‘Scheiden is teveel moeite’ (41%), 
‘zelf wegbrengen is te ver (19%), ‘niet 
weten waar ze het kunnen inleve-
ren’ (17%) en ‘scheiden heeft toch 
geen zin. (12%). 
Hieruit heeft de gemeente de conclu-
sie getrokken dat niet alle inwoners 
de huidige manier van inzamelen, 
met de oranje containers in de wijk, 

waarom proef met plastic inzamelen
voldoende gebruiken en ondersteu-
nen. 
Daarom is in een aantal wijken 
begin van dit jaar een proef gestart 
voor het inzamelen van plastic 
verpakkingsmateriaal aan huis. 
Inwoners kunnen gebruik maken 
van gratis plastic zakken om het 
plastic te verzamelen. Die zakken 
worden eenmaal per twee weken 
opgehaald.
De proef moet duidelijk maken 
of het aan huis inzamelen meer 
gescheiden plastic oplevert.
Uit gegevens van vergelijkbare 
gemeenten, die plastic op dezelfde 
wijze aan huis ophalen, blijkt dat het 
aantal gescheiden ingezamelde kilo’s 
per inwoner hoger ligt, dan onze 
resultaten met het brengsysteem 
(oranje containers).

Inzamelen via oranje 
container:
Om het effect van het aan huis inza-
melen zo goed mogelijk te kunnen 
meten, zijn de oranje containers bij 
de milieuparkjes in de proefwijken 
verwijderd. Bij de winkelcentra, die 
vaak een wijk overstijgende functie 
hebben, blijven de oranje containers 
tijdens de proef staan. 
Het inzamelen van plastic via de 
oranje container heeft voordelen ten 
opzichte van het aan huis inzame-
len. Met name het tijdsonafhankelijk 
aanbieden wordt als positief 
ervaren. 

Nadeel is dat er geen groei zit in de 
hoeveelheid plastic die via de oranje 
container wordt ingezameld

Plastic zakken worden nu ook 
thuisbezorgd: 
Een veel gehoorde opmerking van 
deelnemers aan de proef is dat zij 
het lastig vinden dat nieuwe plastic 
zakken alleen op de gemeentewerf 
zijn op te halen. Niet iedereen komt 
(regelmatig) op de gemeentewerf. 
Er is nu een alternatief. Via het 
meldpunt openbare ruimte kunnen 
ook nieuwe plastic zakken worden 
aangevraagd. De zakken worden dan 
de eerste donderdag van de maand 
bezorgd, te beginnen op 2 april.

Inzameldagen
Sinds de start van de proef blijkt 
dat de inzameldagen en het juiste 
gebruik van de oranje haken nog 
niet bij alle inwoners duidelijk is. 
Gelukkig gaat het wel steeds beter, 
maar nog steeds hangen buiten de 
inzameldagen zakken met plastic 
aan lichtmasten. Dit zorgt voor 
overlast voor buurtbewoners en 
zwerfvuil. Daarom: hang de zakken 
pas op vanaf 22:00 uur op de avond 
voor de inzameldag, maar uiterlijk 
voor 7:00 uur op de inzameldag De 
tijd tussen ophangen en ophalen 
is daarmee zo klein mogelijk wat 
alle vormen van overlast zo beperkt 
mogelijk houdt.

Zorgmarkt in De Raatstede



Sinds 1 januari 2015 is het CJG 
verhuisd naar Parelhof 1 (het 
gemeentehuis). Het CJG is ook onder-
deel geworden van Het Sociaalplein 
van de gemeente.
De jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar 
(consultatiebureau) en de jeugdge-

zondheidszorg 4 tot 19 jaar verhuizen 
uiterlijk in mei naar de Parelhof 1.
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Annek Groot is sinds 1 januari 2015 stadsdichter van 
Heerhugowaard

De oogarts

Ik heb een oogje op jou, fluisterde zij, al zo lang ik leef.

Dus jij ziet mij zitten, zei de arts, die de verwijsbrief schreef.

Jazeker, zei ze, ik zag je van verre, maar nu van heel dichtbij.

De arts pakte haar bril, poetste de brillenglazen vetvrij.

Dokter, zei ze verliefd, jij bent het die ik wil.

U bekijkt het leven wazig en door een roze bril.

Maar lief, stamelde ze zoet, zie je mij niet staan?

Hij keurde haar geen blik waardig en zei: u kunt weer gaan.

Haar ogen spuwden vuur, ze riep: Bekijk jij het maar!

Tot ziens, mevrouw, daar is de deur, succes met uw staar.

 Stadsgedicht door Annek Groot

 De Metamorfose

Metamorfose 74, Middenweg
We blijven voorlopig nog even 
op de Middenweg en zetten onze 
wandeling voort in de richting van 
Alkmaar, maar we draaien ons nog 
even om, om te kijken naar het 
fraaie voormalige winkelpandje van 
de fa. Evers, sigarenmagazijn, boek- 
en papierwinkel. Ook vóór de fa. 
Evers was het reeds een winkelpand. 
Er komt net een klant naar buiten 
of zou het de winkelier van destijds 
zijn. Z’n fiets staat tegen een boom. 

Was het een winkel voor huishou-
delijke artikelen? Buiten staat een 
huishoudtrapje. Aan de leuning 
van de brug is een onleesbaar recla-
mebord opgehangen. Ondanks de 
karakteristieke vorm is het pand niet 
geïnventariseerd als een monument 
of beeldbepalend pand. Het pandje 
is gemoderniseerd tot woonhuis. 
Vroeger waren er waarschijnlijk 
twee kleine slaapkamers aan de 
voorzijde, getuige de twee ramen. 
Twee kamers zijn waarschijnlijk 

samengevoegd en er is één raam 
voor in de plaats gekomen. De win-
kelpui is volledig vervangen door een 
nieuwe entree voor de woning. De 
eenzame fietser vervolgt nog steeds 
zijn weg. De oorspronkelijke, enkele 
onderbroken wegmarkering is geca-
moufleerd en aan weerszijden is een 
dubbele onderbroken wegmarkering 
aangebracht. Blijkbaar voldeed de 
enkele wegmarkering niet aan de 
regelgeving. Buiten de bebouwde 
kom betekent deze markering dat 
je 80 km/u mag rijden. De nieuwe 
markeringen heten ‘Essentiële 
Herkenbaarheids Kenmerken’, 
zogenaamde EHK’s, voor Duurzaam 
Veilige Wegen. Volgens de richtlij-
nen wordt een GOW, bibeko-ETW 
ingericht als een bubeko-ETW type 
II, volgens de richtlijn EHK van het 
CROW. Deze afkortingen staan voor 
gebiedsontsluitingswegen, binnen 
bebouwde kom, buiten bebouwde 
kom, erftoegangsweg. CROW staat 
voor Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek. 
Zelfs een specialist zal moeite 
hebben met de praktische vertaling 
en uitvoering van de richtlijnen. In 
ieder geval mag je als automobi-
list wel van rijstrook veranderen. 
Langzamerhand wordt echter de 
middelste onderbroken streep weer 
duidelijk, waardoor er drie onderbro-
ken strepen op het wegdek staan. 
Duidelijk aangelicht door de armatu-
ren boven de as van de rijweg.

 Colofon

 Algemene informatie

Reint Mellema, voorheen stafmedewerker, stedelijke ontwikkeling en 
citymarketing bij de gemeente Heerhugowaard, heeft een verzameling 
historische beelden van Heerhugowaard. 
Over Heerhugowaard zijn diverse boeken met historische foto’s uitge-
geven. Hij streeft er naar om in deze rubriek niet eerder gepubliceerde 
foto’s te plaatsen. Tekst en hedendaagse foto zijn door hem zo goed 
mogelijk vanuit het historische perspectief gemaakt. Soms is echter 
een locatie ten gevolge van sloop, nieuwbouw of grootschalige aanpas-
singen van het straatbeeld, niet goed meer te herkennen. In de tekst 
kunnen dus onvolkomenheden voorkomen. Reacties kunt u mailen 
naar:  reint@kpnplanet.nl

Weekmarkt
Raadhuisplein

Elke maandag van 10.00-16.30 uur.

Centrum voor Jeugd en 
Gezin is verhuisd

Stadsnieuws is een uitgave van 
de gemeente Heerhugowaard, 
die elke twee weken als onder-
deel van het Heerhugowaards 
Nieuwsblad verspreid wordt. Aan 
de inhoud van deze krant kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Oplage
39.600

Plv. Hoofdredactie
Anouchka de Haan

(Eind)redactie 
Hans Jansen
Twitter: @Stadsnieuwshhw

Ontwerp 
Martin Kooy (Rodi Media)

Foto’s 
Hans Jansen

Cartoon 
Bart Agterberg

Druk 
Rodi Media

Redactieadres 
Gemeente Heerhugowaard
Redactie Stadsnieuws
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Tel. 072-5755665
E-mail: 
stadsnieuws@heerhugowaard.nl

Bezorging
Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Gemeentehuis 
Adres: Parelhof 1 
1703 EZ Heerhugowaard 
Tel. 14072 
(ma t/m vr van 09.00-17.00 uur)
Fax: 072-57 55 556 
Openingstijden: 
ma. t/m do. 10.00-17.00 uur 
vrijdag 10.00-20.00 uur* 
* De avondopenstelling (van 
17.00-20.00 uur) geldt alleen voor 
Burgerzaken. 
Postadres: Postbus 390 
1700 AJ Heerhugowaard 
E-mail: post@heerhugowaard.nl 
Website: www.heerhugowaard.nl 

Belangrijke 
telefoonnummers: 
Brandweer, tel. 14072. 
Politie, tel. 0900-8844. 
Alarmnummer: 112. 
Apotheek: voor spoedrecepten: 
regionale spoedapotheek, Hertog 
Aalbrechtweg 5a, Alkmaar. Tel. 
072-5272700. Niet overdag tijdens 
kantooruren. Daarvoor is de eigen 
apotheek.

Meldpunt Openbare ruimte 
Het melden van loszittende tegels, 
kuilen of andere gebreken in het 
wegdek, niet functionerende straat-
verlichting, kapot straatmeubilair/
speeltoestellen, verstopte riolen, 
volle afvalbakken, vragen over grof-
vuil etcetera kunt u doorgeven via 
www.heerhugowaard.nl of u kunt 
bellen met tel. 14072. 

Digitaal loket
Via www.heerhugowaard.nl/
digitaalloket kunt u veel 
gemeentezaken direct vanuit huis 
regelen. Op een tijd wanneer het u 
uitkomt. U hoeft niet te wachten en 
bent niet gebonden aan openings-
tijden. Soms heeft u ter identificatie 
DigiD nodig. 

Het Sociaalplein
Voor vragen op het gebied van o.a. 
wonen, welzijn, zorg, vervoer en 
financiën. Met de sociaal raadslieden 
moet eerst een afspraak worden 
gemaakt. Het Sociaalplein is geves-
tigd in het gemeentehuis en open 

op werkdagen van 10.00-17.00 uur. 
Telefonisch via 14072.

Omgevingsvergunning 
Voor vragen over bouwen, bestem-
mingsplannen, evenementen en 
meer. Telefonisch bereikbaar tot 
13.00 uur. Vrije inloop tussen 10.00 
en 13.00 uur. 's Middags alleen op 
afspraak. Maak een afspraak op 
www.heerhugowaard.nl. 

Halte Werk 
Voor vragen over werk en inkomen, 
bijstand, financiële problemen/ 
schuldhulpverlening en het maken 
van een afspraak met een consulent, 
kunt u terecht bij Halte Werk, tel. 
14072, kies ‘Alkmaar’’. Bezoekadres 
Achter de Vest 1, Alkmaar.

Maak een afspraak 
Voor meerdere producten (o.a. pas-
poort, rijbewijs, uittreksels) kunt u via 
de website direct een afspraak maken. 
U wordt dan op het afgesproken 
tijdstip direct aan de balie geholpen. 
Wacht niet langer, maak een afspraak. 

Meldpunten overlast
Er zijn tal van meldpunten waar 
inwoners allerlei zaken kunnen 
melden. Een overzicht.

Meldpunt Openbare ruimte 
(gemeente Heerhugowaard) tel 14072
Als iedere seconde telt (politie): tel. 112
Overige politiemeldingen: 
tel. 0900-8844

Meldpunt Misdaad Anoniem 
(stichting M), tel. 0800-7000
Meldpunt ernstig overspannen en/of 
verwarde personen (GGD:Vangnet en 
Advies), tel. 072- 5202963

Meldpunt Veilig Thuis (de samenvoe-
ging van de vroegere Steunpunten 
Huiselijk Geweld en de Advies en 
Meldpunten Kindermishandeling). 
Tel. 0800-2000 (gratis). 
Zie ook www.vooreenveiligthuis.nl. 

Meldpunt Discriminatie (regionaal 
bureau Discriminatiezaken Noord-
Holland-Noord), tel. 072-5154400
Buurtbemiddeling, tel. 06-41466450



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 cri-
minaliteit 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 

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 uitge-
nodigd! 

Samen met de provinciale VVD-
fractie 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 rea-
liseren 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 

op de VVD stemt, zodat we samen 
met de provincie aan een liberaler 
Heerhugowaard kunnen werken.
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HOP 
(Heerhugowaardse 
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl, 

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

VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,

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

Gegevens fracties

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

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

De VVD Heerhugowaard 
houdt koers!

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 vra-
genhalfuurtje.

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)

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

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 particulie-
ren 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 bedenkin-
gen 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 voorge-
steld 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 vergoe-
den van kosten voor het begeleiden van leerlingen per fiets. (= bespreekstuk)

De tegenstelling zit hem niet 
in wat er de afgelopen jaren is 
verbeterd aan de bereikbaar-
heid 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 projec-
ten. 
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 terug-
geschroefd en zelfs op dat kleinere 
oppervlak moet ik nog zien of er 
belangstelling is’.

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

AJ: ‘En dan die oplossing bij de krui-
sing 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: ‘Wij hebben daar als raad een 
besluit over genomen. Daar zijn 
allerlei beroepsmogelijkheden tegen 
mogelijk geweest. Die hebben geen 
stand gehouden. Zo werkt demo-
cratie nou eenmaal. Voor het hele 
buitengebied geldt trouwens dat 
die in de loop der tijd eigenlijk niet 

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’.

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’.

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 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.

Westfrisiaweg J/N?

Wesley Boer
twitter: @wesley_boer94
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APV/Bijzondere wetten

Door Burgemeester ( en wethouders) van 
Heerhugowaard verleende vergunningen/
ontheffingen:

- Dela Heerhugowaard, een drank- en hore-
cavergunning, een exploitatievergunning 
en een terrasvergunning voor de locatie 
Krusemanlaan 5 te Heerhugowaard (verzon-
den 2 maart 2015);

- vergunning voor het exploiteren van een 
escortbedrijf voor de locatie Mondriaanlaan 
16 te Heerhugowaard (verzonden 4 maart 
2015);

- Trinitas College locatie Johannes Bosco, 
namens de Stichting Nathaniëls Victory 
Foundation te Medemblik  een collectever-
gunning voor het houden van een openbare 

inzameling van statiegeld flessen (huis-aan-
huis en op straat) in Heerhugowaard op 20 
maart 2015 (verzonden 5 maart 2015).

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan 
kunt u bezwaar maken. Overweegt u een 
bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij 
u om eerst contact met ons op te nemen voor 
een toelichting op het besluit. 

Bent u het hierna nog altijd oneens met het 
besluit dan schrijft u een bezwaarschrift indien 
voor zover van toepassing, aan het college van 
burgemeester en wethouders of de burgemees-
ter van de gemeente Heerhugowaard 

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken 
na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 
390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaar-
schrift moeten tenminste zijn vermeld: 

• Uw naam, adres en telefoonnummer
• Een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt
• De reden(en) waarom u het niet eens bent 

met de beslissing
• De datum waarop u het bezwaarschrift 

geschreven heeft

Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon 
door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. 
Als u van mening bent dat een beslissing op 
uw bezwaarschrift niet kan worden  
afgewacht, dan kunt u aan de voorzieningen-
rechter vragen een voorlopige voorziening te 
treffen. 

Wanneer deze wordt toegekend door de 
rechter, dan kan de uitvoering van het besluit 
worden uitgesteld tot het moment waarop op 
uw bezwaarschrift is beslist. 

Een verzoek om een voorlopige voorziening 
kan alleen worden ingediend als u ook een 
bezwaarschrift heeft ingediend. 
Het verzoek stuurt u naar de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Noord-Holland, 
afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, 
postbus 1621, 2003BR Haarlem. 
Voor de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening moet u een bijdrage 
betalen, het zogenaamde griffierecht. 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische 
handtekening) nodig. Kijk op de genoemde 
website voor de precieze voorwaarden.
11OV12  

Ingediende aanvragen voor een omgevingsverguning

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Datum
Ingekomen Locatie Werkzaamheden
26-02-2015 Kerkweg 11 bouwen bijgebouw
28-02-2015 Burgplantsoen 21 plaatsen dakopbouw
28-02-2015 Kelvinstraat 26B plaatsen 3 opslagtanks
01-03-2015 Marga Klompéland 42 plaatsen dakkapel voorzijde
01-03-2015 van Veenweg 81 aanbouwen garage
02-03-2015 Aletta Jacobstuin 12 plaatsen badkamerraam
02-03-2015 Gaard 10 vervangen coniferen haag door kant en 
  klaar hedera haag 
03-03-2015 Krusemanlaan/ tijdelijk plaatsen bouwbord bij de kruising
 van der Weydenlaan/
 Brouwersgracht
04-03-2015 Elzenlaan 73 plaatsen dakkapel voorzijde

Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een 
aanvraag in te zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen dan zorgt de afdeling 
Omgevingsvergunning er voor dat de aanvraag voor u klaar ligt. De frontoffice van de afdeling 
Omgevingsvergunning is bereikbaar onder telefoonnummer 14 072 

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen

Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:

Datum
verzonden Locatie Werkzaamheden
04-03-2015 Molenweg kappen aantal monumentale bomen
05-03-2015 Burgplantsoen 21 plaatsen dakopbouw

Verlenging beslissingstermijn

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn 
met zes weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:

Locatie  Werkzaamheden
Dijkweg 13  wijzigen van een vergunning voor het 
  bouwen van een woning

Ontheffings- en omgevingsprocedure

Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van 
Heerhugowaard in afwijking van de geldende regelgeving medewerking willen verlenen:

Locatie  Werkzaamheden
Dijkweg 13  Wijzigen van een vergunning voor het 
  bouwen van een woning
Saenredamlaan 2  Uitbreiden van een school
Van Loonstraat 1B en 1C wijzigen van woonfunctie naar 
  kamergewijze verhuur
Kopermolen 6  legaliseren van een woonwagen

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende 
stukken, met ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende twee weken voor ieder-
een ter inzage en bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor informatie over 
de het indienen van een zienswijze zie elders op de pagina.

Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een monde-
linge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Heerhugowaard. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken 
via de administratie van de afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge 
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift 
worden ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. 
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onver-
wijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een 
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur,  Postbus 1621, 2003BR 
Haarlem.

Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden 
mogen beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van 
verzending van de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren

Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de 
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur,  
Postbus 1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht 
verschuldigd. 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onver-
wijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een 
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de President van de Rechtbank.   

 Omgevingsvergunning
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