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1. Opening door JP
2. Mededelingen:
* Van SHK is niemand naar de Schouw bij Luyt in Den Oever geweest.
* 18-05 Den Oever over de bomenrij en zonnepanelen: PdH en PCM. PdH zal SV
stellen aan College. (Actie PdH en PCM).
* De werkgroep Biodiversiteit uit de Raad is weer gevormd.
* Bijeenkomst: 5 juni.
Vanuit SHK willen wij inbrengen: Er dient kennis aanwezig te zijn bij ambtenaren over
de ecologie en de voorlichting over diverse biologische zaken.
3. Verslag fractievergadering dd. 14052018 komt op 11-06.
4. Belangstellenden:
Tanny Vogelaar vraagt naar het ‘gerucht’ dat er appartementen voor dementerende
komen in De Oude Beurs. JP kan een en ander hierover aangeven. Op donderdag
17 mei komt er een beeldvormende vergadering in de Oude Beurs.
Aanvang 20.00 uur. In de pers is dit inmiddels ook aangekondigd (15-05).
Henri Boersen vraagt hoe het zit met de status van Hippolytushoef als kerndorp.
Er komt steeds minder reuring. Er zijn nauwelijks bomen meer.
JP wijst op het coalitiedocument, waarin staat dat er aandacht voor Hippo dient te
komen.
HB Er gaat wel veel verkeer langs Hippo via de N99, maar naar Hippo???
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JP Het is van belang dat er burgerinitiatief ontstaat om de gemeenschapszin te
stimuleren. Mogelijk moeten wij als raad aangeven dat de grondprijs goedkoper dient
te zijn, opdat er woningbouw mogelijk is bv. Op de plek van het voormalige
gemeentehuis. De gemeente dient te faciliteren.
HB wijst op de Flixbus die van Den Oever naar Amsterdam rijdt met één stop in
Wieringerwerf.
Volgt een discussie over OV. De Belbus blijkt bv. Voor scholieren geen optie.
JP: De denktank van SHK heeft hierin een functie.
HK en PdH wijzen op de mogelijkheid om via het water betere verbindingen en dus
mogelijkheden voor toerisme te krijgen.

5. Raadsagenda 24-05.
JP licht enkele punten hieruit toe.
PdH heeft opmerkingen over de Omgevingsvisie: Diverse onderdelen horen niet thuis
bij de Gemeente. (Actie TV PdH).
HBr coacht iemand die een Tiny huis heeft in Heemskerk.
JP wijst erop dat De Kop Werkt en Slim Samenwerken hier ook een functie hebben.

6. Rondvraag:
GR heeft vragen over de beeldvormende vergadering en de communicatie in dezen.
JP mailt direct naar de griffier.
HB vraagt wanneer de studie naar de woningbehoefte in HKr klaar is?
JP verwacht dat dit voor de kerst 2018 gereed zal zijn.
PdH wijst erop dat er nog geen antwoord is op zijn vraag.
PD en PCM gaan hierna naar de presentatie door de Politie over het Veiligheidsplan
in Heerhugowaard. Dat was een boeiende uiteenzetting door Criminoloog?
Hoe de ondermijning steeds meer binnen sluipt.
7. Sluiting om 21.15 met dank aan alle aanwezigen.
Daarna krijgt Jip voor zijn echtgenote een bos bloemen en een gezond pakket voor
hen samen vanwege het vele werk dat hij heeft gedaan als informateur.
Openbare fractie 11 juni 19.30-21.00 in De Meerbaak in Middenmeer.
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