
 

 
BERICHTEN UIT DE RAADSVERGADERING van februari 2019 
 
J.W. Heijmanszstraat te Venhuizen 
In de raadsvergadering van maandag 25 februari is door het college het raadsvoorstel Instemming met een 
voorbereidingsprocedure ter wijziging bestemmingsplan J.W. Heijmanszstraat te Venhuizen t.b.v. een woongebouw 
aan de raad voorgelegd. Met de instemming van de raad voor de wijziging van het bestemmingsplan liggen er nu 
nieuwe kansen om op deze plek een aantal seniorenwoningen te realiseren. 
 
Reigersborg Zuid V 
In dezelfde raadsvergadering zijn de plannen voor een aantrekkelijke nieuwe en duurzame woonwijk, ten westen van 
Reigersborg Zuid IV, door alle fracties goedgekeurd. Dit betekent, dat daar nu zo’n 130 woningen gebouwd kunnen 
worden. Niet alleen woningen in het duurdere segment, maar ook betaalbare sociale woningen (zo’n 22% goedkope 
huur-/koopwoningen). En middels een ook door alle fracties aangenomen motie lijken er nu ook weer kansen te liggen 
voor de realisering van onze lang gekoesterde wens voor een dorpsbos tussen de N307 en deze nieuwe wijk, en ook het 
doortrekken van het Cor Schipperpad naar dat dorpsbos en die wijk.  
 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
Woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus, nu om onze vertegenwoordigers te kiezen in de provincie en bij 
het waterschap. Voor die laatste staan Margriet Boon en Thaam Wijnker namens Drechterland op de kieslijst.  
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (vervolg) 
 

  Diana Dekker, CDA-kandidaat Provinciale Staten 
 
Daarnaast hebben wij Diana Dekker voorgedragen voor een plek in Provinciale Staten. Zij was tot voor kort nog 
bestuurslid van CDA-Drechterland met communicatie in haar portefeuille, en is sinds kort met haar gezin woonachtig in 
Zwaag. Diana staat op een verkiesbare plek 7, en zij wil zich vooral sterk maken voor de volgende speerpunten: 
 
Woningbouw 
Meer betaalbare woningen in West-Friesland. Bouwen aan de randen van onze dorpen en kernen, nabij de openbare 
voorzieningen. Hierbij moet de provincie, in samenspraak met de gemeenten, vooral rekening houden met de lokale 
woonbehoefte van zowel starters als senioren. 
 
Duurzaamheid 
Het CDA onderschrijft de doelen uit het recente Klimaatakkoord en wil deze op een realistische wijze behalen.  
Daarbij staat het bevorderen van betaalbaar verduurzamen van bedrijven en bestaande woningen in de regio centraal.  
 
Bereikbaarheid 
Snel en veilig internet in de hele regio.  
Bereikbaarheid van onze innovatieve en kansrijke regio nog meer verbeteren.  
Hiervoor is bijvoorbeeld een verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen van groot belang.  
 
Toerisme & recreatie 
Bevorderen van toerisme en recreatieve mogelijkheden in heel West-Friesland, met aandacht voor een goede spreiding 
over de regio. 
Bevorderen watersport en vaarrecreatie in de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. 
Actieve ondersteuning voor behoud van ons omvangrijke cultuurhistorisch erfgoed.  
 
Agrarische sector 
De innovatieve kracht van onze agrarische sector, met een uiterst belangrijke en concurrerende positie op de 
internationale markt, is van groot belang voor onze regio. Wij willen daarom ruimte blijven bieden aan verdere 
ontwikkeling van Greenport en Seed Valley.  
Daarnaast zijn wij trots op onze prachtige streek-producten, zoals onze Opperdoezer Ronde. 
 
Onderwijs 
Bevorderen en actief ondersteunen van het cultuuronderwijs op onze basisscholen, ook vanuit de regionale 
bibliotheken. 
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