Heerhugowaard, 19 februari 2019

Geachte Statenlid,

Bijgaand doe ik u ter informatie een set brieven toekomen van ondernemers, die met hun bedrijf
gevestigd zijn aan de westzijde van het station in Heerhugowaard. Zoals u bekend vertegenwoordig
ik een 50-tal bedrijven. Deze liggen verspreid rond beide zijden van het station. De bedrijven aan de
westzijde ( de briefschrijvers ) worden echter het meest getroffen door de voorgenomen plannen
van de gemeente. De bereikbaarheid en de toekomst van deze bedrijven worden door de plannen
ernstig geschaad. Deze bedrijven richten zich nu ten derde male tot het college Heerhugowaard.
Eerdere verzoeken om overleg zijn doorlopend geweigerd, alhoewel de betreffende wethouder,
mevr. Stam, tegen beter weten in, steeds anders wil doen geloven. Ook in het u toegestuurde Arcadis
rapport wordt een goed overleg met betrokkenen gemeld, terwijl de schrijvers van dit rapport nooit
overleg met deze bedrijven hebben gehad. Op zich al bedenkelijk zo’n uitspraak dan te plegen. De
“stalorders” van de gemeentelijke organisatie worden blijkbaar trouw en zonder enige objectiviteit
door dit bureau uitgevoerd.
Alhoewel de genoemde bedrijven geen enkel probleem hebben met de renovatie van het
stationsgebied, waaronder de aanleg van de tunnel onder het spoor, zijn er wel zorgen en problemen
rond de onduidelijk woningbouwplannen en de algehele verkeersafwikkeling, zoals de toegang en
ontsluiting van het industrieterrein De Zandhorst, de onterecht geroemde veiligheid voor met name
het langzame verkeer, de geopperde betere doorstroming en in het bijzonder de problematische
aansluiting op de provinciale weg, de N 242.
Zeer verontrustend is de doorlopende weigering van het college hierover te willen spreken, daarmee
het niet ter discussie willen stellen van hun plannen, bevestigend. Wellicht wordt dit mede
veroorzaakt door een alternatief plan, dat door de bedrijven wordt beschouwd als een zinvol
bespreekonderwerp. Ook hierover weigert het college ieder overleg. Opmerkelijk, want overtuigd
zijn van een plan, moet toch bestand zijn tegen kritieken en op zijn minst verdedigd kunnen worden.
Ik stuur u deze brieven, die trouwens deze week ook zijn overhandigd aan het college
Heerhugowaard. De dringende wens van deze ondernemers is het door u aanhouden van de
toegezegde financiële bijdrage aan het OV knooppunt Heerhugowaard totdat een breder draagvlak
voor de plannen is bereikt.
Ik zal bij uw eerstvolgende vergadering op 25 februari inspreken om eventuele vragen over dit
onderwerp te kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

