••

Van'tKiet

Gill:l~1

VER.ZEKERINGEN

1-roAAG ~(l'lfSa-roi

\ +31 (CJ12 51 E> ZOOI
Z~adÈ!l2

2'11..,, m &raa11e
~

(Cl}Zll 5:~ ® S'881

Postadk'~Flll!! . ®~

1100. /1.Ef.tlw~l!JI

e

~ngen<iïNa

Wlll!!\llW:sofl~d

1100 Al IHeerhrugowaatd

Heerhrugowaard, 4 Ianuari 20191
<D n:derwer-p: Stati.0111Sgcl>ï:ed

Geachte Cotrege,
<Di;JJ 15 maart: jl. nebl!retî de tlllitdememers Win de z..g.n. iligdtartgroepi eeni hijeemf'<omst gehad me't ww
wefiwe.ideir, MevTouw Stiam. Ortdanks meerdere tuezegg,ln--gen v.m deze wetftoude:r omtrent be.tem
ililfort:ttaf'Je rL11.v. lbestaiamie z:oirgeli\l C!Wer deze ontwlkkelilllgel'.ll heb ik het geheeEneg lllfots
"veirtteï)rne.ni, me.t afsi ainze woor1r:l\te!let"der, de neer tigtlaartc.. Miit\l zorgen ziJni afree:o maa r toeg,e:nomett na
een aankon:digîn'g t1alill de gem~ttte het mestem:mlmg,spfan io het st.atiom,sgebie:d binmen een straar vani
1lli>O m vamf het statiolill te gaan. herzien, ge:ridtt op meer woningbouw. En dîtt te:rwfil mevrouw Stam
nta.'I. vtCJgeni daar~er op 1l5 maart uitdrukf<e((jk heáti: omlend, dait dergelîjke uiCamneni bestaani.
!Deze tregelits.tiJdige u~'t!Spraken elill ftet uîtbl'îjvelill van ellîige informatîe daarover versteii'ken, ml1n gmte
wrg,ett. Mqn fei}ekamsfige fuedri}föroetfog wordt hierdoor zeer öliîZeker.
Ck wil daarom graag Vtîtl u weten, welke ontwfli'E:!llngen u precies voor5taa.t t.a.v. eert her2:ienîng van
lltet besfentmittgspCan. ln fiet: bij,zottder of er eétll b~dtennda:usule îm1 wordt opgenomet'il am miJni
bedrijfsvoering tt©t>rt te kmtlitelill zet:teni. lndîer.11 dit niet l:tet gev.d is, vraag; ik u om aan te geven of en
fni h'tïJeverrie een finartci'ëîe competSatle wordt vooaîecl1 elill z.o fa, op basis waarva:lit {waarde grondl,
waarde pand e.d.)

m

BehaJve îiitfomtatfe o.vell' deze onl.wîkkelin:gen ben, ik ook nog steeds wachi'ende op înförrroa:tîe over de
verkeers:om:twif<keffliîgen.. De orîdememeiis hebllîen gezamem[ijk aangegeven de gekoiz:eliil
o mle:ldîn'g;S:mute om ltet geb~uw de W'aardepoort geen: gesd1ikte to-ega.ng,s.weg te vinden mar het
indostnete:rreirt ~ Zandliî.orst doair het meemere kerelill moetelll krui'.seni van. fiets-en voetpade:llt~
zeker hijj g;r,o.o'&lna llge wonlng,boow achter het statJo tt en voll'e:dJge fled rijfsbebouwlng va rt de
6.fü::fe:stfaat Voorts: oen fl< zeer· b:emirgd over !het invoegen vanaf de industriestraat naar de
n.cid.ta:n:gellltt,, vuor.a~ vaorvetkeer ilill de têdtti'ng AlkmaaY. Verkeer vanuit de tunnel is: zeer slecht
tidrtbaafi'. fen toezeg-ging V'alill de wethou<d1er om he1: bureau Goudappe~/Coffeng daan::wet met de
onde:merners te laten sprekem, tteeft nC1Jg st.E?eds met pfaatsgevond'en.
Tevens i'.s het de wethoudec bek·e nd, da't fk mij zeer grote rorgetie maak over de sloitimg van de
spooilWegavetgpn~ tiJ,dens de b:o:uw ...-a.1!11 de tunnet Daarover heó.ben oiitS vai;11 uw ambt.ena:rerr
uitsprakem bereiktt variërend' van enkele r:naan:delill to'i: 2 jaar. Mijn bedrijf blilft oereikfla:a:ir, woii'd't da 111
afteell'I maar gezeg.dl. Maar er wordb,omiJi'j gega'alill aäJTil lltet maken Wlill een behoatlijke omweg v.mcrft
de 00.s:lllif<!fe V'alill hetstatJon om mijn liledriff te kamnem oereikem, hetgeen tcrt klantverues of andere
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prrol!lfemen l'<aiît feiden met alle ge1ofg,en va:n dien. Heeft de gemeente daarvoor eer.t
rorm:pelllSatieregeUmg im ga:tadtten? Overigens zaEook mijn personeel' fünk om Maeten omrîjdelll!.
Sul!lilrnîere berfo:hie111 Zijll1! er EJV~r het p~rkerem it:11 lll:et gerenave~trd'e statîansgebfed, gericht op fiet:
bep:eden vcumlltet aanbod. Ik rna:ak me da.araver ernstlg rorgemi1 omdatc, zoals lilUJ <!lok aE gefleurd, er
wordtg,eparkootrdl op pa:tkeerterreîliler1l Vërn bedtrfjve111. Dait kan tem nie1t de til:edoefil'lg, ziI11.
Lk rteem a:a tt doid'efijk te hebl!Jeni gemaakt:,. da:t mijn zatrgen door Etet uîtb.lij,ven van Îlltfoumaifile aifleen
ma:ar zijn taegemornen. Het opfte-ffen va:n: d'e fdanl<OOrdgiroepvarga:dertngen fta\eft tot gevorg. dat 011tre
wootlivaerdeir, de: llteer Ugwrt, eveneens geen iliîfonncrtie voor Oti\S ka:l'l'I' veirkr-ijget11. Daa1ratm d'riliîg il<
bij (JJ aaiiil op spoedige beantwoording v.:u1 mijni vragelill.
TllJt skHt wifi ik UI wijzelil op mijn brief van 9 o~dbetr W1.8 waar i~ behalve de ontvangst be\Cestigrng
(B20'1810S45~, iltog geetl} vetrden~: teo:dfe op ftellJi mogen ontvangen.
Met vtie:ndefijke groetell1!;,

en verfîuurderrvan Glldestiraat :IL).
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Heerhugowaard 19 december 2018

Betreft: Vragen en opmerkingen omtrent het nieuw te ontwikkelen Stationgebied.

Geachte College,
Op 15 maart jongstleden hebben de ondernemers van de zgn. Lighthartgroep een bijeenkomst gehad
met uw wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent
betere informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder de heer Lightart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeenste het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen neen
straal van 1.200 meter vanaf het station te gaan herzien., gericht op meer woningbouw. En dit terwijl
mevrouw Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend dat dergelijke
plannen bestaan.

Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t .a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d.)

Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voerpaden,
zeker het grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing naar de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de industriestaat naar de
Zuidtangent, vooral voor het verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
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"Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel en alle Griffies van Rechtbanken.
Deze standaardbepalingen zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en bij de BOVAG."
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Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt, variërend van enkele maanden tot twee jaar geleden. Mijn bedrijf blijft
bereikbaar, wordt dan alleen gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een
behoorlijke omweg vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen
tot klantverlies, aanlevering van voorraden of andere problemen kan leiden met alle gevolgen van
dien. Heeft de gemeente daarvoor een compensatieregeling in gedachten.

Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstige zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven of de laad en los strip van de Nijverheidsstraat.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn!?

Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroep vergaderingen heeft tot gevolg, dat
onze woordvoerder, de heer Lighthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom
dring ik bij u aan op_-spoedige beantwoording van mijn-Vragen in deze brief.

Vertrouwend u hierbij ruim te hebben ingelicht.

Hoogachtend
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"Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel en alle Griffies van Rechtbanken.
Deze standaardbepalingen zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en bij de BOVAG."
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Aan : Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Heerhugowaard 19 december 2018

Betreft: Vragen en opmerkingen omtrent het nieuw te ontwikkelen Stationsgebied.

Geachte College,
Op 15 maart jongstleden hebben de ondernemers van de zgn. Ligthart groep een
bijeenkomst gehad met uw wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen
van deze wethouder omtrent betere informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze
ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets vernomen , net zoals onze woordvoerder de
heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen na een aankondiging van de
gemeenste het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen neen straal van 1.200 meter
vanaf het station te gaan herzien. , gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw Stam
n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend dat dergelijke plannen
bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken
mijn grote zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat
woningbouw kan betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf
moet sluiten. Ik wil daarom graag van u weten , welke ontwikkelingen u precies voorstaat
t.a.v. een herziening van het bestemmingsplan. In het bijzonder of er een
beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.
Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en in hoeverre een financiële
compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond, waarde pand e.d.)
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie
over de verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de
gekozen omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te
vinden naar het industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van
fiets -en voerpaden , zeker het grootschalige woningbouw achter het station en volledige
bedrijfsbebouwing naar de Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf
de industriestaat naar de Zuidtangent, vooral voor het verkeer in de richting Alkmaar.
Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het
bureau Goudappel/ Coffeng daarover met de ondernemers te laten spreken, heeft nog
steeds niet plaats gevonden.

Onze algemene FOCWA-voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementrechtbank te Den Haag .
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Tevens is het de wethouder bekend , dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw
ambtenaren uitspraken bereikt, variërend van enkele maanden tot twee jaar geleden . Mijn
bedrijf blijft bereikbaar, wordt dan alleen gezegd . Maar er wordt voorbij gegaan aan het
maken van een behoorlijke omweg vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te
kunnen bereiken , hetgeen tot klantverlies , aanlevering van voorraden of andere problemen
kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied , gericht op
het beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstige zorgen , omdat, zoals nu ook al
gebeurt, er wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven of de laad en los strip van de
Nijverheidsstraat. Dat kan toch niet de bedoel ing zijn !?
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie
alleen maar zijn toegenomen . Het opheffen van de klankbordgroep vergaderingen heeft tot
gevolg , dat onze woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan
verkrijgen. Daarom dring ik bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen in deze
brief.
Vertrouwend u hierbij ruim te hebben ingelicht.
Hoogachtend
Arie Ligthart Carrosserie & Hydrauliek.
Arian Ligthart

Onze algemene FOCWA-voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementrechtbank te Den Haag .
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied
Heerhugowaard, 17 januari 2019

Geacht College,

Op 15 maart j.1. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanksmeerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over de deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straa l
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen . Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten . Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a .v. een herziening van het
bestemmingsplan . In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d.)

Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende over de
verkeersontwikkelingen . De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets-en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting van Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.

Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijfte kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.

Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn .

Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

G~
D. van Loon

Lorana
Nijverheidsplein 3

1704 AB HEERHUGOWAARD
Tel. : 072 - 57 16 697
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Op 15 maart jl. hebben de cmderriemetsvan de 1gn. UgttlMWoep een bijeenkomst, gehad met 1,,.11>\t
"Nethouder, mevrouw Stam. Ondanks m~en.~, toez~i~:en wn deze wethouder itJmtrent betere

informatie n.a.v. besta3nde zorgen over deze ootwimti.ngen heb ik in het geheel nog n~b
vernomen. net lOÇllt~ orite woorthroerder, de heer Ugthart. M ijn lO<g~n .üjn alleen maar toeg;e-oomen
nt1 e,efl d.ankonthgJng Vdn de gemeente hèt tleS'femmircsplan in het stationsgebied biruien een !!trZ:tal
v~n 1200 m v-anaf het station te gaan herzien, gericht up m~ wootngboow. En dit ~erwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen dadmver op 15 maart t.Jttdrukkelijk t~ft ont.k~rn1, dat derg~lijke plannen bes~aan.
O>C!'Ze tegt;'tl$'trijr:Uge uitspraken én het uitblijven. v,;H1 enig@ informatie daamwr verster~n mijt1 grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrij~ru:ig WQJdl h~rdoor zeer onzeker, omd~t woni.tlgbouw kan

bet@kef!Afrn" dat,. door toe te wijlen ldad'Lten van ~ner5" ik mijn bêdrijf' moet sluiten. Lk wii daam m
graag van u weten" w~lke ontwikk,eli~,en u preeies worstaat ta.v. een berûenln,g Vdrt het
h~stemrnlngsplan. In n@t bij.tonder of e1 een beschermi~~tie in wordt opgenomen OfJî mi1n
bedrijfs.voeting voort te kÇ,Jnnen zett@n. ~rKlien dit niet het geval i1# vra~ ik LI om aan te geven of en
ln hoeverre ~n fin,anciiH~ compensatie wordt voonden en ro ja" op basis waarvan (waarde grond,
wa.:ude pand e .<t ).
Behalve înfurmali:e: o\l'ér dete crntwi~elingen ~ ilr: ook oog steeds waefttende op infom1atie ov~r d~
De oridernefflef"S hebben gazarnenlïjk aangeg~ de gekQzen
omleidingsroute om het 1etx:ruw W.a aniE:rpoort g@@fli geschikte toegangsweg te vind~n naar het
irkdustri,etencîn De Landhorst door het meerden~ t,e.ren moel·en tn;1scn van fiets. "en voetpade'1'i,
.ze'ker :bij groot:sc:hi:Jhge woningbouw achter het $tdtiOn é,m ~li4!dige bedrijf5bebotf\Mng van de
Gildestraat. Vonra ben ik z~r bez-orgd over het m~en vanaf~· lndustri~ät in.aa.r d~
Zuidt.anGent~ vooral voor verkieer ir1 de r1
idlting AJkm~c Verkeer vanuit de t1.mne! is z~r ~eçh t
zichtbaar. Een tioez~gglllg van de wethouder om het bureau GmldappeVCOffeng daàfÖVe't me't de
c}nderr\e'rners te lat.en spreken. ~ft nog steeds met pi.aars gevonden.
îeVèns i~ het de wethoud~ 1:>1!kJem1,, dat ik mij grote wrgen maak avfr de sluitirtg var. de
spoorwego~rgang li;dens de ,botJw 'Wçin oo tun~t Daarover hebben om. wn uw ambte-11ç,uen
uitspraken 'ben~'i~l variërend van ·e nkele ma,arnien tot twff· jaar. Mijn bedrijf blijft bere:lkbaar, wordt
dan aU~n mirar ;Re:z~d. Maar er wordt voorbii ~n aan het rnak~n van ~n behoorlijke omw~g
vedteér:sorntwrk~liogen.
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vanuit de oomijde van ~t statàOilom mijn bedriff te kunnen bereiken, ~eêntàt klan:tenwrlies of
andere problemen lcan liet.den mtt!t ai~ g~ van dien. HeeFt de g~nte daatVQQt een
com~11satie•1~geling in gedachten? Ov~rîgens: 2~1 ook mijn ?e'fso~ ffüik moeten omrijdiM't.

berk+11ten zijn e-r o~r ht!t· parkerM in het gerenoveerde s.ti<itJons.ge~. g,eridit op het
beperken van het .;tanbod. tk maak fne' daarover ernstig lcqen, omdat" zoals nu ook al gcl:leurt. er
".®rdt geparkE>-erd op parkMt~aeinen van bedrijven. Dat kan toch niet de ~ling ziin.
St..wruriier~

Ik neem .aar'l u duuJeiijk te hebben gernaákt, dat mijn lOf'&'C'O door het uitblijv'e'n van informatie atl~n
maar 11jn toegeoo~. Het opheffen van dê klankbordgn.>e·pwrgadenragen heeft tot gevolg, dat onze
woordvoerder, de ~ Ugthart. eveneens geen tnforrnatk' voor ons kan verko~n. Daarom drmg ik
bij u aan op spo<.!dlge beantwoording van mijn virage:n,

Van Westen Keukens bv Nijverheidsstraat 12 1 1704 RA Heerhugowaard T 072 534 71 64 F 072 534 71 65
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente H~erhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied
L

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u preàes voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsdausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het .
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw ad&ter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
- - --vanuit de oostZljde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.

·
o 1 voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Koel- en
De bewaring der goederen vindt plaats onderd db~dAlgGe~ene rfJeaÄrrondissements-Rechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam,
Vrieshuizen (Nekovri-voorwaarden), gedeponeer IJ e n 1es va .
volgens de tekst zoals deze geldt op het ogenblik dat de transactie tot stand komt.
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Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. tk maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
L

Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie afleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
woordvoerder, de heer ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

o

den van de Vereniging van Nederlandse Koel- en

~~e~~;:;~fN~~~v~~:~~:!~a~~~%, ~l:~~~inne~~~ ~ij d~1 t~~:!:1sevat~eaÄ:r~~~::;ments-Rechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam,
1

volgens de tekst zoals deze geldt op het ogenblik dat de transactie tot stand komt.

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
---v
- anuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, h~tgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. ~et opheffen van de kla~kbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de heer l1gthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
b1J u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
- 1

Met vriendelijke groeten,

Do Rent B.V.
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ugthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a. v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen kladlten van bewoners, ik mijn bedrfjf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikketingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
_ _ _d.a n alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlie~ of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook aJ gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bednjven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Met vriendelijke groeten,
ASN ~OQ~ervice De Langen Heerhugowaard
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E: delangenhee!hugowaard@asnmail.nl
1: www.asngroep.ni

IBAN
BIC
KvK
BTW

NL46RAB00376447109
RABONL2U
L..!--1111lf --llii
370567 40
Op al onze overeenkomsten zijn de BOVAG leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing
NL8209.72. l 49.B01

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ugthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wit daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg

- - --

vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.

Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de heer ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daaroro dring ik
brJ u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

Bo"Mij Heerhugowa;ird
Nijverheidsstraat 1
1704 RA HEERHUGOW/\ARD
Tel.: 072-5744044
Mail: bo280@bomiJ.ni

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college.
Op 15 maart Jl. hebben de ondernemers van de :z:gn. Llgthattgroep eél'I bljêenkomst gehàd met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezega1ngen van deie wethouder omtrent bett!re
Informatie n.a.v. bestaande zorgen OYer deze ontwlkkellngen heb ik In het gehlHI f10i1 niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ugthart. Mijn zorgan :tijl'I lleên maar toegenom n
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit ter'INîjl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemminpplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
In hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e .d. ).
Behalve Informatie over deze ontwikkellngen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
Industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets ·en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel Is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Got.tdappel/Coffena daamver met de
ondernemers te laten spreken, heeft noa steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat Ik mij Vote zorgen maak over de luîtlna van d
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. arover hebben ons van uw ambtênä il
uitspraken bereikt va~rend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blTJft berelleba r, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
- - - -vanuit de0ostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlie s of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat. zoals nu ook al gebeurt, er
wordt gepë1rkeerd op partr;eerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
ma.-r zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg. dat onze
woordvoerder, de heer l.lgthart, eveneens geen informatie voor ons kan ve~jgen. Daarom d ring ik
bij u aan op spoedige beantwoordln van mijn vragen.
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Willem de Wilde
Autoglas Centre
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
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Geacht college,

·..1r :a.pue.1e >1U&H

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspràken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschenningsdausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsrouteum-hetgebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
_ _ _d_an alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuitde oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de_heer ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
b•J u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
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Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragendaaroverop 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsdausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrfjf' blijft bereikbaar, wordt
_ _ __dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vánuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, h~tgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
·
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de_heer ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
b11 u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ugthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspràken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsVÓering wordt hierdoor" zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik rmïn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsdausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. lnd"ten dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geên geschikte~ te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
_ _ _ dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gewlgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt gepa~eerd op parkeerterreinen van bedn)ven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de ldankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
b11 u aan op spoedige beantwoording van mijn vra en

rs van de gemeente Heerhugowaard
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Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen .van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspràken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan_ In het bijzonder of er een beschermingsdausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
_ ___d_an alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. ~et opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~?ordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
b11 u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
K.v.K 37061455 - Ra

Koeriersdienst Heerhugowaard
Nijverheidsplein 5
1704 RB Heerhugowaard
Telefoon 072 - 5720235
Fax 072 - 5669300
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ugthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).

-

Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
- -vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

Industriestraat 8
1704 AA Heerhugowaard
Tei: 072- 57 44 000
www.dansschoolbiersteker.nl
Bankrek. nr. NL46RAB003964.83.623
Inschrijving KvK nr. 37038525
Lid Ned. Ver. van Dansleraren
Lid l.D.T.A.

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets vernomen, net
zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen na een
aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal van 1.200 m
vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw Stam n.a.v.
vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en in
hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond, waarde
pand e.d.).

Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen omleidingsroute
om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het industrieterrein De
Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets- en voetpaden, zeker bij grootschalige
woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de Gildestraat. Voorts ben ik zeer
bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestaat nar de Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting
Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het
bureau Goudappel/Coffeng daarover met de ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats
gevonden.

Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren uitspraken
bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt dan alleen maar
gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg vanuit de oostzijde van
het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of andere problemen kan leiden
met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een compensatieregeling in gedachten?
Overigens zullen ook mijn medewerkers flink moeten omrijden.
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Industriestraat 8
1704 AA Heerhugowaard
Tel: 072 - 57 44 000
www.dansschoolbiersteker.nl
Bankrek. nr. NL46RAB003964.83.623
Inschrijving KvK nr. 37038525
Lid Ned. Ver. van Dansleraren
Lid l.D.T.A.

Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het beperken
van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er wordt geparkeerd
op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen maar
zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroep vergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik bij u
aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
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Aan : Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Betreft: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Lighartgroep een bijeenkomst gehad met
uw wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van de wethouder omtrent
betere informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog
niets vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar
toegenomen na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied
binnen een straal van 1.200 meter vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer
woningbouw. En dit terwijl mevrouw Stam n.a. v. vragen daarover op 15 maart jl. uitdrukkelijk
heeft ontkend dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn
grote zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering en die van mijn huurders wordt hierdoor onzeker,
omdat woningbouw kan betekenen dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, wij onze
bedrijven moeten sluiten . Ik wil daarom graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies
voorstaat t.a.v. een herziening van het bestemmingsplan. In het bijzonder of er een
beschermingsclausule in wordt opgenomen om onze bedrijfsvoeringen te kunnen voortzetten.
Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en in hoeverre er in een financiële
compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan (waarde grond, waarde pand e.d.)
Behalve informatie over deze ontwikkelingen wacht ik ook nog steeds op informatie over de
verkeersontwikkelingen. Met name over de gekozen omleidingsroute om het gebouw
Waarderpoort heen, het invoegen vanaf de Industriestraat naar de Zuidtangent in de richting van
Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht zichtbaar. Een toezegging van de wethouder
om het bureau Goudappel/ Coffeng daarover met de ondernemers te laten spreken, heeft nog
steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons uitspraken van uw
ambtenaren bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf en die van mijn
huurders blijven bereikbaar wordt dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan
het maken van een behoorlijke omweg vanuit de oostzijde van het station om onze bedrijven te
kunnen bereiken, hetgeen tot klantenverlies of andere problemen kan leiden met alle gevolgen
van dien . Heeft de gemeente daarvoor een compensatieregeling in gedachten? Overigens
zullen ik en ander personeel ook flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daar ernstig zorgen over, omdat, zoals nu al veelvuldig
gebeurt, er geparkeerd wordt op mijn eigen parkeerterrein en parkeerterreinen van andere
bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn .
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie
alleen maar zijn toegenomen. Daarom dring ik bij u aan op spoedige beantwoording van mijn
-~
vragen rechtstreeks, dan wil via mijn woordv
der, de heer Ligthart.
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Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. l.igthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwiklcelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankOndiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergel"ljke plarmen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspr.lken en het uitblïjVen van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor zes onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te WÏJZen klachten van bewoners, ik mijn bednjf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkermgen u precies worstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In .het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).

Behalve informatie over deze ontwlldcefmgen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achrer het station en volledige bedn]fsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de ridlting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappet/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
---va
- nuit de oostzijde van het station om mÏJfl bédn]f te kunnen bereiken, ~n tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gew>igen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? <M!rigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maalt me daarover ernstig zorgen, omdat,. zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bednjven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt,. dat rm}n zmgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen.~ opheffen van de
heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de_heer' Ugthart, eveneens geen informatie voor ons kan vertaijgen.. Daaron:t dring ik
b11 u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente HeerfltCOWaélrd
OnderNerp: Stationsgebied

Geacht college,
Op 15 maart jl. hebben de otidememers van de zgn. UgthartgrOep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mewouw Stam. Ondanks meerdere toezesgüigen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande .zorgen uwer de.ze ontwildler~ heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoef'del", de heer Ligthart. Mijn zorgen ZÏ.Jfl alleen maar toegenomen
na een aankOndiging van de gemeente het bestemmingsplan in het ssationSgebïed birUlen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwtJI mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarO\ler op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitbrlJWfl van enige infUI malie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toelcDmstige bedrijfsvoeri~ wordt hierdoor~ onzeker, omdat woningbouw Jean
betekenen, dat, door toe te WÏJZen klachten van bewoners. ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u sxecïes V001slaat t.a.v. een henïening van het
bestemmingsplan. In het bï~onder- of« een beschenningsdausule in wordt opgenomen om mijn

bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het ~I is, vraag ïk u om aan te~ of en
in hoeverre een financiële compensatie wonlt vooczien en zo ja. op basis waarvan (waarde grond,
waarde pand e.d. ).

Behalve informatie CJVef' deze ontwikkef~ ben ik ook nog steeds wachtende op ïnfonnatie over de
verkeersontWikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waan:lerpoort geen geschikre toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschaige woningbouw achter" het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben He zeer bezorgd over het invoegen vanaf de tndU:sb ie5baat naar de
Zuidtangent, vooral voor- ~eer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder- om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik ITllJ grote zorgen maalt over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereiktvaiièreud van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrijf blijft bereikbaar, wordt
~n alleen tnaa!:_gezegd. Maar er wordt
gegaan aan het malcen van ~n behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het sti1tion om mijn bednjf te kunnen bereiloeo, hetgeen tot klëlt"ftemterlie of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daar«>or een
compensatieregefing in gedachten? Owerigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthar1groep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer ligthart. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen
na een aankOndiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige utt:spràken en het uitbrljVefl van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedn]fswering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. lnören dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwildcel"mgen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de

verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau Goudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bednïf blijft bereikbaar, wordt
dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoor1ijke omweg
---va
- nuit de oostzijde van het station om mijn bédrï,Jf'te kunnen bereiken, ~een tot ldantenver1ies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bednjven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik neem aan u duideti.J1c te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. ~opheffen van de ldankbordgroepvergaderingen heeft tot gevolg, dat onze
~?ordvoerder, de heer- l.igthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
btJ u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

0

Op 11.S maart jE. ebtlJen de ondernemers van de zgn. l.igltthartgroec> een bf.aeenkoms geha:dl met uw
wedtoudef, manrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggûtg,en v.m de wethoudet omtrent bet.etre infOll"mértie
n.a.v. besWnde zo~ over deze ~gen heb ik in het geheel nog nieîs vemomen, net zoafs onze
woordvoadef', de heér Ughtmrt. Mijn zorg.en zî'Jn alleen~ toegenomen na een aankondiging v.m de
gemeente het bestemmlngspl'an in het ~ed binnen een straal
1200 m vanaf het station te g;ian

hemen, geridrt op
•
uw. En • tetwij ~ouw Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdruttef"
heeft ontkend, dat ~ke plan m ~ Deze tegenstri'Jdige î pra en en het u· tjven van enige
i formatie hanNer~
~te z.orgen. ijn ~ge beddjfsvoering wor
ftfenloorzeer
om.eks, omdat ooin~ bn belet.Men, dat, d'oo t.oe te wijzen klacht.en van bewonas, ik mijn bafrijf
moet sluitM. Ik ifllil daafom graag van u weten, wetke ontwildlcelidgen u precies~ t.av. een heniening
van het bestemm~. In het bf'ponder of er een ~Ie in wa<dt opgenomen om mijn
ll:led'cf Svoering WOtl'1: te kunnen zette\. Indien dit niet het ~ is, vraag • u om aan te geven of en in
hOEVetre eEf'i
ndéfe compatsatie: wordt~~ m ja, op
· waarvan (waarde grond, waarde pa:ndl
e.d.)

ben l ~ ru:>g steeds wacht.ende op infmmatie over de
gen. Oe ondernemers hebben gezamslfîik aangegeven de gekozen omfeid1ngsroute om
het gebouw Waardetpoort geen gesdllàe toegangsweg te vinden naar het industrieterrein De l.andhorst doof"
het mee-dete kefen moeten kruiren van nets- en voetpaden. Zelcef bij groot:sdtalige woningbouw achter het
station en voUedige bedrijfsbebouwing van de Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgt over he invoegen vanaf
de~ naar de Zuid~ vooraE het verkeer- ridlting Allcma:af. Verkeer vanuit de tunnel is zeer
sledtt zidrtbur. &n toez.egging van ewethouder om het bureau Goodappel/Coffeng daarover met de
ondunemers te laten spreken, heeft nog • pfa~. Tevens f.s h de wethouder bekend, dat ilc mij
grote zorgen maak over de stuiting van de ~egovergang 'jderu: de bouw van de tunnefl. Daarover hebben
ons van uw ambtenaren uitspraken bereikt wriê'tend van enfcefe maanden tot twee jaar. ijn bedrijf blijft
befeikbaa'• wordt dan a een maar~. Maar er- wotdt aan voorlJij gegaan aan het maken van een
bel100e'fjke omweg vanuit de oostzijde van het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken, hetgeen to
klantverlies of andere problemen kan feiden met e gevofgen van áien. Heeft de gemeente daarvoor een
campensatie-egding în gedachten? Overigens ui ook mijn pssoneel flink moeten onuijden.

Behalve informatie over deze ontwikfcer

v~~

Summiere beridtten zijn er Of/es patket'en in het ~~de stationsgebOed, gericht op het beperlces1 van het
aanbod. !k maak me daairover ernstig zorgen, omcfa~ zoals dat nu oot gebeurt. e<wonf ~dop
pa~einen van bed 'jven. Dat bn n de bed
ins zijn.
Ck neen aan u duidelijk f.e ~ gema:arct d3 mijn uwg,en dOOf'
uifibfïpen van informatie a een maa' zijn
toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroep vergaderingen hee€t tot gevolg, dat onze woordvoerder, de
heer Ughthart,, eveneens geen informatie VO« ons bn verlaijgen. Daarom dring ik bij u aan op spoa:fig,e
beantw0«ding van mijn
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Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ugthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer- Ugthart. Mijn zorgen zijn alleen maar- toegenomen
na een aankoodiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspráken en het UitblÏ.JVen van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor- zeer onzeker, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door- toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bednjf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat ta.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er- een beschermingsclausule in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan ( waarde grond,
waarde pand e.d. }.
Behalve informatie over deze ontwikkefingen ben ik ook nog steeds wachtende op informatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige bedrijfsbebouwing van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau 6oudappel/Coffeng daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tïjdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenar-en
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bedrfjf blijft bereikbaar, wordt
dan
- - - alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oostzijde van het station om mijn bèdrijf te kunnen bereiken, ~..geen tot klantenverlies of
andere problemen kan leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zal ook mijn personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat zoals nu ook aJ gebeurt, er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bednjven. Dat kan toch ni~ bedoeling zijn.

.

Ik nee~ aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door~uitblijven van informatie alleen
maar z11n toegenomen.
opheffen van de ldankbordg
eringen heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de_heer Ligthart, eveneens geen informatie
ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.
/
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Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,
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Betreft: stationsgebied
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Bestellijn +31 (0)72 - 571 79 79
Fax
+31~)72-5714848
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info@intersko.nl
Internet www.intersko.nl

Geacht college,
Via de heer Ligthart word ik geregeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het
stationsgebied en hij behartigt de belangen van de ondernemers in dit gebied op een prima manier.
Inmiddels heb ik begrepen dat de klankbordgroepen zijn opgeheven en dat het voor hem lastiger is
om aan informatie te komen. Dat is jammer. Daarnaast is er natuurlijk berichtgeving via de media
waarvan ik niet kan beoordelen of het waar is of niet. Ik heb enkele concrete vragen:

In een eerdere structuurvisie (animatiefilm) is er geen ruimte meer voor een
bedrijfshal/magazijn maar alleen woningen, winkels en kantoren. Nu heb ik ook gehoord dat
het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden. Mijn vraag is of de gemeente voornemens is
dat te doen en zo ja, is er dan nog ruimte voor een bedrijf is dat een groot magazijn nodig
heeft?
2. In het geval het plan op die manier wordt aangepast neem ik aan dat de bestaande bedrijven
die er al jarenlang zitten en werkgelegenheid bieden aan mensen uit Heerhugowaard op de
een of andere manier gecompenseerd zullen worden . Hoe gaat u dat doen? Vervangende
ruimte? Gelden de regels dan voor nieuwe "bewoners" of ook de huidige bedrijven?
3. Een ander punt is de verkeerssituatie. Ik heb daar eerder op gewezen want ik maak me
ernstig zorgen over de ondertunneling van het spoor. Dat gaat in de eindsituatie enorme
problemen opleveren voor verkeer vanaf de Industriestaat naar Alkmaar want die komende
weg niet meer op maar bovenal zal bij het bouwen van de tunnel de huidige overgang niet
meer werken en is er nagenoeg geen mogelijkheid om aan de andere kant van het spoor te
komen. De onderdoorgang bij de N242 is volkomen ontoereikend. Kunt u mij een
noodoplossing garanderen en verzekeren dat de Industriestraat goed ( ! !) bereikbaar blijft?
financiële tegemoetkoming heeft u voor ogen bij omzetverlies?

1.

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Onderwerp: Stationsgebied

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ondernemers van de zgn. Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met uw
wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent betere
informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheel nog niets
vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart. Mijn zorgen ZÏJD alleen maar toegenomen
na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het stationsgebied binnen een straal
van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En dit terwijl mevrouw
Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend, dat dergelijke plannen bestaan.
Deze tegenstrijdige uitspràken en het uitblijven van enige informatie daarover versterken mijn grote
zorgen. Mijn toekomstige bedrijfsvoering wordt hierdoor reer- onzekec, omdat woningbouw kan
betekenen, dat, door toe te WÏ.JZen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom
graag van u weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsdau in wordt opgenomen om mijn
bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is,. vraag ik u om aan te geven of en
in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan {waarde grond,
waarde pand e.d. ).
Behalve informatie over deze ontwikkelingen ben ik ook nog steeds wachtende op infonnatie over de
verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aa~ de gekozen
omleidingsroute om het gebouw Waarderpoortgeen geschikte 1Degangswegte vinden naar het
industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van fiets -en voetpaden,
zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en vottedige bedrijfsbebouwi van de
Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de Industriestraat naar de
Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer vanuit de tunnel is zeer slecht
zichtbaar. Een toezegging van de wethouder" om het bureau Goudappel/Coffe daarover met de
ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Tevens is het de \'llethouder bekend~ dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Mijn bednjf blïjft bereikbaar, wordt
___d_ an alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een behoorlijke omweg
vanuit de oóStzt]de van bet station om mijn bèdrijf te kunnen bereiken, ~tot klantenverlies of
andere problemen kim leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de gemeente daarvoor een
compensatieregeling in gedachten? Overigens zat ook mijn pE!rsoneel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op het
beperken van het aanbod. Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al gebeu~ er
wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie alleen
maar zijn toegenomen. Het opheffen van de kla
·
heeft tot gevolg, dat onze
~~ordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan verkrijgen. Daarom dring ik
btJ u aan op spoedige beantwoording van mtjn vragen.
\2.olj{'(\0/)-~
Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

~~t~~\Q%
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ALLES \/OOR LIW ALITO
Nijverheidsplein 1b
1704 RB HEERHUGOWAARD
Tel. 072 - 5712317
Breewaterstraat 59-65
1781 GS DEN HELDER
Tel. 0223 - 620032
info@otostore.nl
www.otostore.nl

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Onderwerp: Stationsgebied

Heerhugowaard 10-02-2019

Geacht college,

Op 15 maart jl. hebben de ~ ndernemers van de zgn.Ligthartgroep een bijeenkomst gehad met
uw wethouder, mevrouw Sam- Ondanks meerdere toezeggingen van deze wethouder omtrent
betere informatie n.a.v. bestaande zorgen over deze ontwikkelingen heb ik in het geheet nog
niets vernomen, net zoals onze woordvoerder, de heer Ligthart- Mijn zorgen zijn alleen maar
toegenomen na een aankondiging van de gemeente het bestemmingsplan in het
stationsgebied binnen een straal van 1200 m vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer
woningbouw- En dit terwijl mevrouw Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk
heeft ontkend, dat dergelijke plamen bestaan. Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven
van enige informatie daarover versterken mijn grote zorgen. Mijn toekomstige
bedrijfsvoering wordt hierdoor zeer onzeker, omdat woningbouw kan betekenen dat, door
toe te wijzen klachten van bewoners, ik mijn bedrijf moet sluiten. Ik wil daarom graag van u
weten, welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v een herziening van het
bestemmingsplan. In het bijzonder of er een beschermingsclausule in wordt opgenomen om
mijn bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Indien dit niet het geval is, vraag ik u om aan te
geven of en in hoeverre een financiële compensatie wordt voorzien en zo ja, op basis waarvan
( waarde grond, waarde pand e.dJ.

Behalve informatie over deze ontwikkeling ben ik ook nog steeds wachtende op informatie
over de verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk aangegeven de
gekozen omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte toegangsweg te
vinden naar het industrieterrein De Zandhorst door het meerdere keren moeten kruisen van
fiets -en voetpaden, zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige
bedrijfsbebouwing van de Gildestraat. Voorts ben ik zeer bezorgd over het invoegen vanaf de
Industriestraat naar de Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer
vanuit de tunnel is zeer slecht zichtbaar- Een toezegging van de wethouder om het bureau
Goudappel/Coffeng daarover met de met de ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds
niet plaats gevonden.
Tevens is het de wethouder bekend, dat ik mij grote zorgen maak over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw ambtenaren
uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar- Mijn bedrijf blijft bereikbaar,
wordt dan alleen maar gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een
behoorlijke omweg vanuit de oostzijde het station om mijn bedrijf te kunnen bereiken
hetgeen tot klantenverlies of andere problemen leiden met alle gevolgen van dien. Heeft de
gemeente daarvoor een compensatie regeling in gedachten? Overigens zal ook mijn
personeel flink moeten omrijden.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerde stationsgebied, gericht op
het beperken van het aanbod- Ik maak me daarover ernstig zorgen, omdat, zoals nu ook al
gebeurt, er wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
ik neem aan u duidelijk te hebben gemaakt, dat mijn zorgen door het uitblijven van informatie
alleen maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepvergaderingen heeft tot
gevolg, dat onze woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor ons kan
verkrijgen. Daarom dring ik bij u aan op spoedige beantwoording van mijn vragen.

Airblast B.V.
P.O. Box 1075
1700 BB Heerhugowaard
The Netherlands
Tel.
: +31 72 5718002
Fax
: +31 72 5714340
Email : info@airblast.com
Web : www.airblast.com
Reg. : Alkmaar no. 37046071
VAT
: Reg. no. NL006528879B01

Gemeente Heerhugowaard
t.a.v. Burgermeester en Wethouders
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

Heerhugowaard, 14 februari 2019

Betreft:

Stationsgebied

Geachte college,
Op 15 maart 2018 hebben de ondernemers van de zogenaamde Ligthartgroep een
bijeenkomst gehad met uw wethouder, mevrouw Stam. Ondanks meerdere toezeggingen
van deze wethouder omtrent betere informatie n.a.v. bestaande zorgen over de
ontwikkelingen in het Stationsgebied hebben wij in het geheel nog niets vernomen, net zoals
onze woordvoerder, de heer Ligthart. Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na een
aankondiging van de Gemeente om het bestemmingsplan in het Stationsgebied binnen een
straal van 1200 meter vanaf het station te gaan herzien, gericht op meer woningbouw. En
dit terwijl mevrouw Stam n.a.v. vragen daarover op 15 maart uitdrukkelijk heeft ontkend dat
dergelijke plannen bestaan. Deze tegenstrijdige uitspraken en het uitblijven van enige
informatie daarover versterken onze grote zorgen. Onze toekomstige bedrijfsvoering wordt
hierdoor zeer onzeker omdat woningbouw kan betekenen dat wij, door toe te wijzen
klachten van bewoners, ons bedrijf moet verplaatsen. Wij willen daarom graag van u weten,
welke ontwikkelingen u precies voorstaat t.a.v. een herziening van het bestemmingsplan. In
het bijzonder of er een beschermingsclausule wordt opgenomen om onze bedrijfsvoering te
kunnen voortzetten.
Behalve informatie over deze ontwikkelingen zijn wij ook nog steeds wachtende op
informatie over de verkeersontwikkelingen. De ondernemers hebben gezamenlijk
aangegeven de gekozen omleidingsroute om het gebouw Waarderpoort geen geschikte
toegangsweg te vinden naar het industrieterrein De Zandhorst door de meerdere kruisingen
met fiets- en voetpaden, zeker bij grootschalige woningbouw achter het station en volledige
bedrijfsbebouwing van de Gildestraat. Voorts zijn wij zeer bezorgd over het invoegen vanaf
de Industriestraat naar de Zuidtangent, vooral voor verkeer in de richting Alkmaar. Verkeer
vanuit de tunnel is zeer slecht zichtbaar. Een toezegging van de wethouder om het bureau
Goudappel/Coffeng daarover met de ondernemers te laten spreken, heeft nog steeds niets
plaats gevonden.

2 BANK : (EUR)
(USD)
(GBP)

IBAN : NL74 ABNA 0479 6041 85 - BIC: ABNANL2A
!BAN : NL53 ABNA 0478 9012 16 - BIC: ABNANL2A
!BAN : NL14 ABNA 0446 7330 32 - BIC: ABNANL2A
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2 Tevens is het de wethouder bekend dat wij ons grote zorgen maken over de sluiting van de
spoorwegovergang tijdens de bouw van de tunnel. Daarover hebben ons van uw
ambtenaren uitspraken bereikt variërend van enkele maanden tot twee jaar. Ons bedrijf blijft
bereikbaar wordt er alleen gezegd. Maar er wordt voorbij gegaan aan het maken van een
behoorlijke omweg vanuit de oostzijde van het station voor ons bedrijf.
Summiere berichten zijn er over het parkeren in het gerenoveerd stationsgebied, gericht op
het beperken van het aanbod. Wij maken ons daarover ernstige zorgen omdat, zoals nu ook
al gebeurt, er wordt geparkeerd op parkeerterreinen van bedrijven. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
Wij nemen aan u duidelijk te hebben gemaakt dat onze zorgen door het uitblijven van
informatie alleen maar zijn toegenomen. Het opheffen van de klankbordgroepsvergaderingen
heeft tot gevolg dat onze woordvoerder, de heer Ligthart, eveneens geen informatie voor
ons kan verkrijgen. Daarom dringen wij bij u aan op spoedige beantwoording van onze
vragen.
Met vriendelijke groet,

Nick Smith
Managing Director
Email: nick.smith@airblast.com
Mobile +31 - (0)6 - 51 43 73 45

